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JMed Carl IX bbrjar i Sveriges historia ett nytt tidskifte, 
vigtigt icke blott i det inre genom de planer tili fbrbättrin-
gar i alla styrelsens grenar, som af honom blifvit uppkasta-
de, fbrberedda och tili en del verkställda, utan äfven i det 
yttre genom anslutningen tili den utrikes politik, som af 
hans Store efterträdare med sl lysande framgang fallfbljdes. 
De grundvalar för fäderneslandets frihet och lycka, pä hvil-
kas befästande Gustaf I nnder fyratio är med outtrbttlig 
ihärdighet arbetat, hade hans närmaste efterträdares kraft-
Ibsa styrelse pa lika läng tid hunnit nästan helt och hallet 
undergräfva. Redan vacklade den byggnad, som var Gu
stafs verk. Att hafva äterställt, upprätthällit och betryggat 
detta —• är Carl den niondes fbrtjenst och ära. Efterverl-
den, som skördar frukterna af hans okufliga kraft och skarpa 
framtidsblick, mä med stränghet bedöma den obevekliga 
hardhet, den blodiga grymhet han 1 en tid af häftig bryt-
ning och allmän förvirring samt 1 kampen emot vidriga om-
ständigheter tat komma sig tili last; men hon mä dervid 
äfven, med fästadt afseende pa tidens anda och fäaernes-
landets olyckliga ställning, besinna, huruvida andra medel 
statt honom tili buds, lika ändamälsenliga, men mindre 
väldsamma. Blott en ytlig betraktare af Carl den niondes 
karakter och af hans tids historia kan i denne forste se en-
dast en vanlig "ärelysten Usurpator, sträckande girigt ban
den efter en föga afundsvärd krona", och som, sedan han 
vunnit henne och undanrbjt sina motständare, skyndar att 
afleda ett hotande niissnöje inom landet genom ett krig utom 
dess gränser. Af Carl behöfde anledning tili ett sldant 
krig icke sökas. Säsom Arffurste var det "hans rättighet 
och skyldighet att hafva aktning pä det, som Regementet 
anginge, och afstyra, att icke nägot mitte fbretagas, som 
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künde skada arfföreningen eller eljest förminska nagon väl-
fiird fbr honom och hans arfvingar, der de med tiden kom
me tili kronan" ' ) ; säsom Riksföreständare künde han ej 
fbrneka sin pligt att värna det lands frihet och trygghet, 
bvars värd blifvit honom anförtrodd. Om Carl, när han i 
denna afsigt med väpnad makt gick bfver Östersjön, upp-
fattade sin kallelse och sitt mal vida högre och vidsträck-
tare, sä bevisar detta blott, att han klart insäg, hvad 
striden emellan honom och brorsonen egentligen gällde. Och 
utan tvifvel förhbll det sig ock sa. Sjelf uttalar han med 
bestämdhet denna uppfattning af sakernas ställning, och da 
han päkallar sina undersäters hjelp tili rikets försvar, fram-
iilUer han säsom den hotande faran icke s l mycket Sigis-
munds personliga lystnad efter sin faders thron, som vida 
eftertryckligare "de Pätviskes illistiga praktiker och jesuiti-
ska stäioplingar". Hvad vore icke tili att rädas, när man 
matte och skulle uppllta den regementet bfver de Svenske, 
som sig tili den Romerska kyrkan alldeles bekände och pä 
sin samvets pligt intet tordes eller dristade handla emot 
Päfvens niyndighet och vilja? — sl yttrar sig Hertigen i 
Radet, men fbrklarar derjemte, att konung Sigismund icke 
skulle yägras kronan, utan honom hailas den ed och hyll-
ning, livilken i konung Johans Ufstid gjord var 2). Da Carl 
sälunda framställde kriget säsom ett nädtvunget värn för 
landets. religibsa och politiska frihet, identifierade han siî  
sak med sitt folks heligaste intressen. Men dessa intres-
sen vgro gemensamma för alla protestantiska farstar ock 

1) Hertig Carls eget yttrande i Rädet enl. Arnold Johan Messenü 
Historia begripandes orsakorna til den oenighet, som varit hafver emellän 
Her Sigismund den tredie, fordom Konung i Sverige och Poland, och 
Her Carl, kailad den tid Hertig tili Södermanland, men sedermera den 
nionde af det namn Sveriges Konung, 1 Del. fol. 17. (Finnes i Palmsk. 
Saml. pä ITpsala Bibl.). Jfr Hertig Carls försäkring 1599 hos Stiernman, 
Alla Riksdag.irs och Motens beslut I : 470. 

2) A. J, Messenius, 1. c. I : 19. Jfr Orsiiker, hvarföre K. M. hafver 
sä tagit aakerna före emot H. F. N. och detta Konungarike, som nn 
skedt ar, Syköping d. 16 Jan. 1589. Reg. i Kougl. Riks-AroUvet samt 
äfven särskilt bland Acta Hi«torica derstädes. 



folk '). Striden emellan Carl och Sigismund är nämligen i 
sjelfva verket blott yttringen af Protestantismens Inyo vid 
denna tid allmänt framträdande, men ännu tili planmässig 
samverkan fbga ordnade sträfvanden att hejda den nyvak-
nade kraft, med hvilken Romerska kyrkan i medlet af det 
sextonde ärhundradet Inyo bbrjat rbra sig efter Reforma-
tionens forsta häftiga pätryckning. I Sverige fick denna 
rbrelse genom fbrhällandet emellan Carl och Sigismund en 
personlig gestalt. Striden dem emellan fär sälunda en verlds-
historisk betydelse p l samma ging, som den miste betrak-
tas säsom Sveriges forsta steg pä den bana, hvarpä den 
Store Gustaf Adolf sedan tramgick, kämpande fbr sitt fo-
sterlands ära och Europas frihet. Tradarna tili de förhll-
landen, hvillta i sin utveckting inledde Sverige i denna väl-
diga kamp, anknyta sig i ett otvetydigt sammanhang tili 
den oro och de skakningar, som i virt fäderneslands häfder 
med mbrka färger teckna bfvergängen tili det sjuttonde sek-
let. Redan vid dettas inträde stod Carl den nionde med 
sin arme i LiBand. Han följdes dit af Gustaf Adolf, ännu 
ett barn, som här blef vittne tili bbrjan af ett krig, bvars 
afslutande han med kronan fick i arf, och nu fbr fbrsta 
gangen beträdde den mark, der han sedan genomgick de 
prbfvande läroären tili sitt bragdrika hjeltelif. Och om ock-
s l blott fl af de krigare, som framdeles skulle dela hans 
pegrar, här stridde vid hans faders sida, s l voro de dock 
alla barn af den kraftfalla och krigiska anda, som redan 
här under tryckande svärigheter i kampen emot en tapper 
och öfverlägsen Sende fostrades och bereddes fbr stundande 
dagars skiftesdigra och fbljdrika strider ^). 

1) Jfr Carl den niondes Instruction f9r Jons NUsson Hofjunkare och 
Konungens Sekreterare Augustinus Cassiodorus tili Staterna i Nederland 
Reg. d. 4 Mars 1608, omnämnd af Geijer, Saml. Skrifter, Sednare Af-
deln. I H : 391. 

2) Ranke, Die Römischen Päpste I I : 365 ff.; Ekblom, Underhand-
lingar emeUan Henrik IV af Frankrike och Carl IX af Sverige jemte 
Negotia inter Henricum IV et Carolum IX acta; Hammarstrand, Histo-
risk öfversigt af förhandhngarna mellan Konung Gustaf I I Adolf af Sve
rige och Kurfürsten Fredrik V af Pfalz under ären 1618—1620. 



Sigismund hade företagit det olyckliga taget tili Sveri
ge 1598, drifven af en daraktig förlioppning om bibehallan-
det af ,sitt arfrike ocK uppeldad af den Katholska propa-
gandans bearbetningar, som vid denna förhoppnings förverk-
ligande fästat de niest vidtsvafvande planer för sitt eget 
väldes utbredande i länderna vid Östersjön'). Företaget, 
ok.lokt anordnadt och vankelmodigt utfördt, hade ändats 
med nederlag och flykt. Konungens mäktigaste anhängare 
bland de Svenske herrarne hade dels lemnat sitt fädernes-
land, dels stannat qvar — att dö för bödelssvärdet eller i 
fängeiset afbida friheten säsom en nädegäfva af Hertig Carl, 
Denne var numera ensam regerande, och allt böjde sig för 
hans heiTskarevilja. Endast i Finland och Estland fortfor 
man envist att ej vilja lyssna tili Hertigens och ständernas 
upprepade förmaningar tili underdänighet och ordning. Dock 
hade i Finland Sigismunds parti redan nu genom Claes 
Flemings död )̂ förlorat sin kraftfuUaste ledare. Den efter 

1) Jfr Ranke I. c. I I : 385 ff. med Geijer 1. c. I I I : 300, 308 ff., 348 
•och A. J. Messenius, som (1. c. I I : f. 195) berättar, att man pä ett i 
närheten af Riga 1599 uppfängadt Lybecksfartyg hade funnit "nägre lön-
liga bref, som tili Jesuiterna i Riga ifrän andra orter skrifna Toro, för-
mälandes, att Päfven hade en viss förhoppning om Konungens segervin-
ning emot de Svenske. Dernäst skulle konungen, da han dem tvungit 
hade, aogripa pä. alla sidor Danmart och sedan Lybeck samt de andra 
Tyska sjöstäder, behällandes de land och städer, som han sälunda hade 
intagit och skaffat under Päfvens lydno, för sin omkostning och omak. 
Samt var isynnerhet en Lifländsk man af adel, benämud Gotthard Johan 
Tiesenhausen, som var Katholsk, namngifven att han skulle blifva Bjskop 
i Rewal. Flera Evangeliska församlingar hade ock sin dorn. Ty Chur-
furstendömet .Pfaltz eller Heidelberg var tillegnadt Hertigen af Baijern, 
sammalunda ock de andra Tyska landskaper, som ifrän Päfven affallit 
hade, hvardera sin särdeles herre, och skulle allt sädant komma i Exe-
cution anno 1600, pä det att eri herde och ett färahus, säsom fordom 
varit hade, igen üfver allt blifva matte." 

. 2) Denna hade inträffat är 1597 den 12 eller 13 April, icke (säsom 

Werving i K. Sigismunds och R. Carl den IX:des Historia I : 347 upp-



honom derstädes forordnade Stäthällaren Arvid Eriksson 
Stälarm och krigsöfversten Axel Kurck künde i saknad af 
stöd hos de utarmade inbyggarne och lemnade utan tillräck-
lig undsättning frän konungen icke länge försvara sig. Se
dan Hertigen med sin här i slutet at Augusti mänad 1599 
dit anländt, blefvo hans motständare inom kort och isyn
nerhet efter Abos och Wiborgs ') öfvergäng helt och hallet 
kufvade. 

Nu äterstod för Carl endast Estland att bringa tili 
lydnad. Hittills hade alla uppmaningar 1 detta afseende 
varit fruktlösa. Redan 1597, da Hertigen skriftligen pä-
minte staden Reval och Adeln i Estland att ställa sig Sö-
derköpings och Arbogabeslut samt hans och ständernas 
päbud tili efterrättelse, lemnade de icke nägot svar, utan 
öfversände brefvet tili konungen. Denne ä sin sida upp-
muntrade sina undersäter der 1 landsandan tili trohet och 
ständaktighet ^), under det han samtidigt, säsom det berät-
tas, tillförsäkrade ständerua i Polen Estlands afträdande i 
ersättning för den honom pä riksdagen i Warschau beviljade 
bjelpen emot Sverige '•'). 

gifver) den 13 Maj. Se E. Grönblads afhandl. "De comitüs, qua: dicun-
tuF Arctopoli celebrata fuisse anno 1602" p. 3 enl. en framställnmg 1 
Finska Vet. Societeten af KansHrädet Prof. V. G. Lagus. 

1) Dalin, i Svea Rikes Hist I I I : 2: 457, Säger, att Wiborg, efter 
hvars inbekommande Finlands fasta platser voro i Hertigens väld, dag-
tiugade den 28 Sept. 1599. Detta torde vara ett misstag, ty Hertig Carls 
ftirst&, bref frän Wiborg är dat. den 22 Sept. och i ett följande bref, dat. 
dersammastädes den 25 Sept. "Till Stäthällarne pä Stockholm", heter 
det: "annen dagen, sedan vi hade landstigit, bekommo vi staden in och 
tredje dagen derefter slottet, der uppä voro Axel Kurck, Arvid Hendriks-
son m. fl. samt nägre andre af kronans kammererare och tjenare, livilka 
vi imorgon akta lata stä deras straif." Äfven' Werving 1. c. 1: 466 har 
här misstagit sig. Jfr A. J. Messenius 1. c. II f. 221. , Beg. d. 22 och 
25 Sept. 1599. 

2) Loccenius, Hist. Rer. Suecic. Ups. 1662 p. 461; Kelch, Liefländi
sche Historia p. 458, Säger, att Hertigen väl fick svar, men ett afsläen-
de. Jfr Werving 1. c. 1: 355. 

3) Werving 1. c. I : 382, A. .1. Messehius I. c. I I : f. 39, ,1. Messeni
us Scond. 111. Tom. V I I I : 55. Men hvarkcn Piasecius (Chronica gesto-



Med anledning häraf framställde ock de Svensire stän-
derna, da de i sitt bref tili konung Sigismund, af Jönkö-
ping den 1 Febr. 1599, bädo honom, att han "ändtligea 
ville räda böter pä det, som härtills skedt är", i främsta. 
rummet den begäran, att han matte afskaffa den tvist, oro-
lighet och krigsberedniug, som i Lifland förehades '). Men 
da konungen lemnade Hel-tigens och ständernas alla uppma
ningar utan afseende, följde pä Riksdagen i Stockholm den 
24 Juli beslutet om hans afsättning och 1 sammanhang 
dermed om vapenmakts användande mot Finland och Est
land, säframt icke dessa provinser, efter dem änyo medde-
lad förmaning tili frid och endrägt, förenade sig med de 
andra Rikets Ständer ^). 

Under sädana förhallanden och sedan Finnarne pä de 
tili dem frän Sverige affärdade sändebudens föreställningar 
svarat endast med "fäfänga utflykter" företog Hertigen det 
nyss omnämnda infallet i Finland. Samtidigt med detta 
hade Georg Fahrensbach»), Woivod i Wenden och Polsk 

mm in Europa singularium) eller Lengnich (Gesch. der Preussischen 
Lande unter der Regierung Sigismundi III) omtalar nägot af Sigismund 
pä riksdagen i Warschau 1598 förnyadt löfte om Estlands afträdande 
tili Polen, ehuru uppställandet af ett sädant villkor för den begärda 
hjelpens beviljande göres temmeligen sannolikt genom den af sistnämnde 
författare p. 218 auförda omständigheten, att päminnelser om Estlands 
afträdande tili Polen, enligt Pacta Conventa vid Sigismunds kröning 1587, 
nyligen blifvit gjorda. Jfr Werving 1. c. I : 281. 

1) Exegesis Historica p. 399, A. J. Messenius 1. c. I I : f. 1B8. Lika-
ledes i Hertigens bref tili Sigismund s. d. hos A. J. Messenius f. 168 
och i Exeg. Hist. , i hvilken sistnämnda Lifland ej uttryckligen i Herti
gens bref nämnes. 

2) Stiernman 1. c. I : 480, Werving I. c. I : 459. Hos A. J. Messe
nius i. c. I I : f. 197 ff. finnes "ständernas uppsägelsebref" tili Sigismund, 
dat. Stockholm den 30 Juli 1699. 

3) En Öselsk adelsman, född 1553 af en redan 1306 i Estland an-
sedd slägt, stupade vid stormniugen af Fellin 1602. Han prisas för ut-
markt hjeltemod. "Leben G. von Fahrensbach" finnes i "Versuche in 
der Livl. Geschichtskunde und Rechtsgelehrsamkeit", Riga 1779 84 af 
Fr. K. Gadebusch; ett arbete, som vi förgäfves sökt förskaffa oss. Bi-
drag tili Fahrensbachs biographie hafva vi funnit, utom hos Werving, 



Gener^il-krigsöfverste i Lifland, med 7—80» värfvade Ty
ska "Hofmän" (ryttare) pä Sigismunds befallning inryckt i 
Estlandi Hans afsigt var att besätta Weissenstein och Re
val. Men häri misslyckades han helt och hallet, ty anländ 
för Weissenstein, der han af Stäthällaren Claes Slatte i 
hemlighet fätt löfte om inträde, möttes han af traktens 
adel, som fätt kunskap om Slattes plan och; fast besluten 
att icke nnderkasta sig en Polsk styrelse, skyndat att samla 
sig tili slottets försvar. 'Stäthällarens förrädiska uppsät blef 
sälunda tillintetgjordt. Fahrensbach begaf sig at Reval, men 
hade äfven der lika liten framgang, ty da han, hunnen Jiilt 
S. Brigittas kloster, en mil frän Reval, den 27 Aug. begär* 
de att i staden blifva emottagen, vägrades honom detta af 
Borgmästare och räd i förening med Ridderskapet och Adeln, 
oaktadt den tveksamme Stäthällaren, Jöran Boije,- troligen 
för tillfället ej var konungen obenägen och en Svensk Herre 
samt ifrig anhängare tili Sigismund, Lindorra Bonde'), häf-
tigt yrkade stadens öfverlemnande ät den Polske Generalen. 
Allt hvad denne senare fick sig beviljadt var tillätelsen för 
3—400 man af hans folk att under Kaspar von Tiesenhan-
sens befäl i Revals hamn inskeppa sig för att öfversegla tili 
Finland. Af sina öfriga trupper förlade Fahrensbach en del 
i Estland och begaf sig sjelf med äterstoden söderut tili 
Riga. ^). 

Lengnich, Hjärn (Ehst-, Lijf- und Lettländische Geschichte i Monumenta 
Livoniffi I Band.) och Piasecius, äfven 1 Mittheilungen aus der livländ. 
Geschichte VI I I B. p. 250, 338, 370 ff., 409 o. fl. Jfr J. G. Arndt Lief-
länd. Chronik ( = Origines Livonite), I I Th. p. 76-

1) Han hade blifvit sänd frän Finland tili Lifland för att paskynda 
deti derifrän af Sigismund utlofvade hjelpen; men han hade alldeles mi.ss-
lyckats, "förthy krigsfolket vill iugalunda röra sig hädan förr an mün-
stringen är öfverständen, hvilken heramad är den 6 Sept. efter det nya 
talet." Till Sigismund fr. Linder Nilssou, Reval d. 30 Aug. 1599 (Bref 
fr. Estland och Lifland tili Konung Sigismund och hans sekreterare IS88 
—•1600 i B. A.). Om Linder Nilsson se Werving I: 380, 455 och Reg. 
d. 6 Nov. 1599. 

2) Hjärn 1. c. 379 ff., Kelch 1. c. 4 6 1 , A. J . Messenius 1. c. I I : 218 
ff. Jfr Bref tili Hertig Carl fr. Jüran Boije, ßeval d. 6 Nov. 1599 i Li-
vonica i E . Ä . , Till Sigismund fr. Linder Nilsson d. 16 Sept. 1599 dat. 



Kort efter Fahrensbachs aftäg ankomme tili adeln och 
borgerskapet i Reval skrifvelser frän Hertig Carl, i hvilka 
han uppmanade dem att afgifva en bestämd förklaring öfver 
deras tänkesätt och öfver den ställning, de emot honom äm-
nade intaga. "Eftersom J", heter det i dessa bref, "äre 
Sveriges Rikes incorporerade ledamöter och hafve ätnjutit 
mycket godt af Sveriges krona, sä att J genom de Sven-
skes mandom och märkelige omkostnad äre frälste utur edre 
Benders händer och komne tili den frihet och allt det goda, 
J hafve nu, sä begäre vi, att J eder categorice och uttryck
ligen förklare, om J med andre Sveriges Rikes Ständer uti 
det, som uti sa mätto beslutadt är, vele vara ens eller icke 
och deruppä förskicka nägre af edre medlare tili oss, som 
lata förstä, hvad J äre tili sinnes att göra, och vär mening 
an ytterligare om alla saker fornimma kunna. Ty der det 
icke sker, att vi sädane svar bekomme, som tillbörligt är, 
och vi af eder förvänte, da skole J veta, att vi tili de me
del vele tanke och gripe, der med J tili den hörsamhet och 
lydnad, som J Sveriges Krona pligtige äre, skola vara häll-
ne. Men der J eder med oss och Rikets Ständer uti alla 
lofliga handlingar förena vele, och de orolige personer, som 
uti eder stad deras tillflykt hafve tagit och sin skamlösa 
mund pä oss brukat, säsom ock andre skadelige praktiker 
förhänder hafve, ifrän eder skilje och fördrifve; da vele vi 
bevisa eder all gunst och näde, sä ock hälla och handhafve 
eder vid lag och rätt och edre välfängne privilegier och uti 
alla mätto ramme ') eder, och eder stads gagn och bästa 
och förkofring." )̂ Hertigen hoppades utan tvifvel, att ef
ter den hastiga framgängen i Finland hans sak äfven söder 
om Fhiska viken utan svärighet skulle afgöras, och att "med 
detta varpet" ätminstone Reval och Narva skulle underka-

Wittensten (i Bref fr. Estland etc.). Ad Senatum Poloniee, Reg. d. 24 
Nov. 1599. 

1) — syfta, fästa afseende pä, sörja för. Se Ihres Glossar. Sviog. 
II: 379. 

2) Reg. Helsingfors d. 11 och 14 Sept. 1599. Till Adeln pä Eäflo 
samt tili Borgerskapet dersammastädes. 
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sta sig ' ) . Med afseende pä den förra staden bedrog hau 
sig likväl. Befälet derstädes fördes af konung Sigismunds 
General-Stäthällare öfver Estland'), den ofvan nämnde Jö
ran Boije, en man, hvars tvetydiga uppförande just icke 
künde ingifva nägot synnerligt förtroende hvarken hos Carl 
eller Sigismund. Redan under konung Johans tid innehaf-
vare af sin nuvarande beiattning tycktes han i början vilja 
förblifva sin förre herres son trogen och försvara hans sak 
mot tarbrodrens "illistiga stämplingar", säsom han ännu den 
18 Juli 1599 i bref tili Sigismunds sekreterare Jonas Ax-
berg benämnde Hertigens företag ^). Men samtidigt försäk-
rade han Hertigen om grundlösheten af de beskyllningar, som 
gjordes honom att arbeta i Sigismunds intresse. Alla bans 
skrifvelser öfverensstämma deri, att han väl synes vilja vara 
konungen trogen, men dock icke bryta med Hertigen för att 
framdeles i alla händelser vara betryggad, hvilkendera af 
de stridande furstarna an matte blifva segrare. Hans ställ
ning blef härigenom natnrligtvis lika kinkig, som hans 
handllngssätt vacklande. Ena dagen emottager han frän Si
gismund uppmaning att "tili förekommande af all olycka 
ändtligen sä laga, att Adeln med staden Reval matte för-
binda sig tillhopa tili att göra forsten det mesta motständ, 
de künde, och ingalunda inrymma honom nägon del der i 
landet"*); andra dagen varnas han af Hertigen och tillrä-
des att "taga sig tili vara för allahanda praktiker och 
stämplingar" ') . Herr Jöran ä sin sida läter ena dagen säga 
Konungen, att han för uppfyllandet af dennes önskningar 
(om hjelp tili Narva m. m.) "hafver bestallt sä mycket mig 

1) Reg. Wiborg d. 25 Sept. Till Stäth. pä Stockholm. 

2) Med denna titel skref han sig sjelf enligt bref fr. Feder Stolpe d. 

1 Mars 1600. Livon. Se för öfrigt Stiernman Svea och Gotha Höfdinga-

Minne. I I ; 446. 

3) Bref fr. Estland etc. 

4) 1. c. Till Sigismund fr. Linder Nilsson, som framfört uppmaningen 

tili Boije, Wlttensten d. 16 Sept. 1599. 

5) Livon. Till Hertigen fr. J. Boije, Refle d. 26 Sept. 1599. Herti

gen hade skrifvit d. 14 Sept. 
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menskligt och mäßigt hafver varit tili a t t göra" ' ) , andra 
dagen äter förklarar han sig i svar pä Hertigens ofvan-
nämnda bref (af d. 14 Sept.) "gerna vilja göra sä mycket 
menskligt och müßigt är" för a t t undvika alla slags "p rak
tiker", och tillägger derefter följande temmeligen tvetydiga 
mening: "och hafver H. K. M. nu i dessa dagar nädigst skrif
vit mig ti l i , att jag för all ting skall akta mig för hemliga 
stämplingar och praktiker och hälla dessa H. K. M;ts befäst-
ningar i denna landsandan H. K. M. och Sveriges Krona tili 
trogen band , derom jag mig med all som största flit vill vinn-
lägga, sä länge jag här brukad blifver, ödmjukeligen och 
tjenstligen hedjandes H. F. N. vill ännu härefter säsom 
härtill vara och hlifva min nädige furste oCh herre" ^). 

Detta svar fann emedlertid Hertig Carl föga tillfreds-
ställande. Det var ock i sjelfva verket ett äberopande af 
Konungens befallning emot Hertigen. Denne senare vidtog 
derföre ock nu emot Jöran Boije kraftigare ätgärder, och 
när Boije i anledning deraf beklagade sig öfver lidanden, 
hvilka han förnienade vara alldeles oförskyllda, uttömde 
den förtörnade Hertigen sin vrede öfver honom i en skrif-
ve l s e ' ) , deri han bland annat förklarade, a t t "det väl vore 
tillbörligt, a t t hvar ärlig man kuude beropa sig pä siü 
Konung, den han lofvat och svurit hafver, och dernäst pä 
beskrifne lag och rät t säsom ett folk och nation godvilleli-
gen vedertagil hafver; men när Konungen faller ifrän sin 
ed och tillsägelse och sjelf bryter lag, häller ock andre sine 
tjenare dertill som honom styrke och beplikte a t t bruka väld 
och orät t , är icke allt folk, som sig icke vilja tili t rälar 
och slafvar göra la ta , fritt och efterlätet att styra väld med 
väld? — förthy skulden är hos den, som först bryter. Nu 
är klart och uppenbart och heia verlden kunnigt, huru vär 
brodersson Konungen i Polen hafver brutit sin ed pä oss 

1) Bref fi:. Estland etc. Till Jonas Axherg fr. 3. Boije, Reval d. 14 
Sept. 1599. 

2) Livon. Till Hertig Carl fr. J. Boije, Refle den 26 Sept. 1699. 
3) Reg. Sandhamn den 24 Oct. 
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och flera H. K. M:t3 .undersäter genom Päfvens och onde 
rädgifvares tillskyndan och lätit icke blifva vid en ogerning 
utan hvar följer pä annan, som vore för längt att skritva, 
och du nu der uti Lifland läter bruka dig flitigt dertill, sä
som de förrädare här uti Finland, med hvilka du hafver 
varit enig, tillförne gjort hafva. Derföre matte du väl 
hafva fördrag med ditt länga bref och stora klagomäl föt 
den öfverväld och orätt dig vederfaren är, förthy dig si 
icke ovetterligt, att du med all flit hafver traktat och an 
traktar oss efter värt lif och all vär välfärd. Derför mä 
du icke förundra dig, efter du först hafver gifvit orsaken 
dertill, att vi göra och lata göra dig detsamma, som du 
hafver aktat och ärnat oss. Men säsom vi ofta hafva rädt 
och förmanat dig, att du skali vända igen pä halfva vagen, 
sä räde vi dig ock nu detsamma, och efter du väl vet, 
hvad Lifland Sveriges krona kostat hafver, borde du icke 
vara medhjelpare att genom Päfvens praktiker komma den 
provinsen under Polackens väld, som nu för händer hafts, 
derigenom Sveriges krona skedde allt som största skada 
och det fattiga folket blefve förrädde bade tili lif och själ." 

Mot dessa härda ord och beskyllningar sökte Boije pä 
bästa satt försvara sig. "Med bedröfvadt hjerta", sade han 
sig hafva förnummit, att H. F. N. hans senaste ödmjuka 
och ringa skrifvelse til! misshag upplagit, "emedan derutin-
nan nägot var förmält om mine ringa gods och gärdar", 
hvilka nämligen Hertigen tili straff för hans uppförande lätit 
jndraga. "Sä vill jag taga Gud tili vittne", fortfar Boije, 
"att jag sädant pä det underdänigaste och ödmjukeligaste uti 
bästa mening efter mitt enfaldiga betänkande skrifvit hafver, 
pä det jag uti min älderdom med min fattiga hustru och 
barn icke nödgas tigga bröd. Men det E. F. N. formaler, 
att jag skall hafva stämplat och ännu traktar efter E. F. 
N:des lif och välfärd, der skall Gud i evighet mig väl för 
bevare, och är jag dertill allt för ringa att uppsätta mig 
emot E. F. N. i nägon mätto. Det E. F. N. ock förmenar, 
att jag hafver varit i de Finskes räd, sä hafver E. F. N. 
dem i sitt väld, sbm der i Finland hafva haft befalluingen. 
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hvilka väl derutinnan skola undskylla mig, att jag icke 
hafver varit i deras räd, ej heller hafva de sädant af mig 
begärt. Fördenskull underdäniigen och ödmjukligen bedjan-
des E. F. N. icke vill hafva eller fatta sädan misstanke om 
mig. E. F. N. varnar och förmanar mig allvarligen att af-
stä tili att prakticera och stämpla med de Päfviske och 
Polske tili att komma denna provinsen Estland i de Polni-
skes väld, sä hafver jag sädant aldrig tankt eller göra vill, 
mig sä sannt Gud hjelpe, derpä jag vill taga tili vittne 
ridderskapet och adeln i detta furstendömet sä ock borger
skapet härsammastädes, att jag med all som största flit 
hafver vinnlagt mig derom att förvara och behälla dessa 
befästningar i denna landsänden Sveriges krona tili trogen 
band, och hafver jag nu ingen vidare befallning an öfver 
Revals lähn allena; pä de andra befästningarna hafver K. 
M., min allernädigste herre, förordnat andre stäthällare, 
som dem förestä skole." Vidare försäkrar han, att han in
galunda antagit de Tyska Hofmän, som under Kaspar von 
Tiesenhausens befäl frän Reval öfvergätt tili Finland ' ) , 
eller "det ringaste af dem bestallt eller nägon penning gif
vit eller nägon befallning derom haft, allenast när Stäthäl
laren ifrän Finland hitsände farkoster och skutor, att de 
dermed skulle begifva sig öfver tili Finland. Ingen mera be
fallning hafver jag derom haft" '). 

Trots dessa högtidliga försäkringar tili Hertigen var 
Boije just nu som bäst sysselsatt att arbeta för Sigismunds 
bästa. Icke blott tili krigsfolket i Narva skref han förma-
ningsbref att "betrakta den ed, som de hade svurit H. K. 
M. och derföre hälla H. K. M. befästningen tili trogen band", 
ntan dylika "svinkebref" utfärdade han äfven tili landsä-
terna i det "Narveska gebitet" samt tili de Tyska besättnin-
garna pä Weissenstein och Wesenberg, lofvande dem der
jemte icke blott undsättning, utan äfven att sjelf komma 
tili dem — tvä gauska tvifvelaktiga löften, emedan i Reval, 

1) Se ofvan p. 11. 

2) Livon. Till Hertig Carl fr. J. Boije, Räfle d. 6 Nov. 1599. 
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sasom öfverallt i landet, var stör brist, och Jöran Boije sjelf 
för närvarande "hvarken künde gä eller stä, icke heller röra 
mera an en band, utan lag säsom krympling i sängen". ') 

Afven "de Revelske" sjelfva tycktes för närvarande 
dela sin stäthällares sympathier för Sigismund. Atminsto
ne besvarade de Hertigens ofvan meddelade uppmaning med 
den förklaring, att de icke voro "förtänkte att göra ett" 
med honom och Sveriges Rikes Ständer, och föreburo der
vid, enligt Hertigens förmenande, en hop fäfänga och lösa 
ord, som de tillförne äro vana, deraf man lätteligen künde 
märka, att de voro "bestuckne och af Päfviske och Polni-
ske praktiker besnarde." De upproriske Finnarna hade de 
"hällit med" samt för öfrigt "lätit bade med ord och ger-
ningar förstä, att de voro mera Konungen i Polen och de 
Polniske benägne an Sveriges krona, derunder de dock med 
rätta höra", sä att af allt künde inses, att "med godo hos 
dem intet var att uträtta." )̂ Till denna deras avoghet 
emot Hertigen, som gick sä längt, att de tili och med helt 
och hallet afbröto sina handelsförbindelser med det honom 
tillgifna Narva ' ) , bidrogo utan tvifvel i sin man de Sven
ske och Finske herrar, som undan Hertigen tagit sin till
flykt tili Reval och der fortfarande uppehöllo sig. Dessa 
förmenade sig "icke utan samvetsförkränkelse" kunna vika 
frän den ed, som de svurit Konung Sigismund, men delade 
dock icke planen att lägga Estland under Polens krona. 
De förklarade nämligen i bref tili Hertig Carl, att ehuru 
de väl visste, att mänga i denna landsända funnos, som 
tili en dylik plan icke voro obenägna, "särdeles de med 
Päfvens surdeg intagne äro", sä gillade dock de för sin del 

1) Livon. Till P . Stolpe fr. J. Boije, Refle d. 8 Oct., d. 28 Dec. — 
Till Hertig Carl fr. P . Stolpe, Narva d. 6 Nov. Under skrifvelser frän 
Jöran Boije vid denna tidpuukt läses ofta: "Für min egen svaghets skull 
kan jag icke sjelf underskrifva brefvet". 

2) Reg. Till P . Stolpe fr. Hertigen, Sthm d. 18 Nov., Bij-instruction 
fiir Jochim Schell och Jörgen Blanck fSr underhandlingen med Zaren, 
d. 19 Nov., Svar pä P . Stolpes skrifvelse d. .30 Nov. 

3) Livon. Till Hertigen fr. P . Stolpe, Naiva d. 6 Nov. 
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ingalunda dessa stämplingar, utan voro tvärtom sinnade att 
"dertill svara och med det käraste betala." '). Till Reval 
samlades dessutom alla Hertigens upproriske motständare i 
Estland, medförande sina familjer och sin egendom. Hit 
skyndade äfven, vid underrättelsen om Hertigens tag tili 
Finland, Lybeckarne med sina köpmansvaror bade frän 
Narva och andra orter i landet ^). Reval var sälunda för 
närvarande egentliga samlingsplatsen i Estland för Herti
gens motständare och Konungens anhängare, hvarföre ock 
Carl snart insäg, att han för inbekommande af denna stad 
behöfde använda kraftigare medel an dem, som för ögon-
blicket stodo honom tili buds. Det enda förfäng, som han 
künde göra innevänarna i Reval, var att lata en del af sin 
flotta besöka det Revalska farvattnet, hindra tillförseln sjö-
vägen samt "sköfla och rappa" alla Tyska skepp, som kün
de päträfifas )̂ — men detta var ock allt, som han för 
närvarande mäktade ästadkomma emot den trotsiga staden. 

I Narva deremot, var sinnesstämningen emot Hertig 
Carl en helt annan. Sympathierna för honom voro här re
dan frän början allmänna och bestämda. Endast deri egde 
förhällandet i de bäda städerna nägon likhet, att nämligen 
äfven i Narva Sigismunds stäthällare, hvars namn var Otto 
Yxkull *), gjorde nägra svaga försök att motarbeta Hertigen. 
Förgäfves uppmanade honom denne att uppgifva staden och 
slottet. "Efter du", skrifver Carl, "med gods och lähn nn
der Sveriges Krona besuten är, hafver ock nu en af rikets 
förnämsta gränsbefästningar i värjo och värd, sä befalle vi 

1) Reg. Till Finske adeln, som förhäller sig i Lifland, Wiborgs slott 
d. 28 Sept., Livon. Till Hertig Carl fr. Svenske och Finske af adel, som 
sig här i Refle förhälle, d. 26 Oct. 

j ) Livon. Till Hertigen fr. P. Stolpe d. 6 Nov. 
3) Reg. Till Konung Sigismunds tillförordnade Befallningsman pä 

Dagön Olof Mölckersson fr. Hans Worthman, Refle d. 8 Oct. 

i) Skrifves iifven: UeiküU, Txkill, Yxill, Yxell, Yxel. Jfr Stiernman, 
Matrikel öfver Svea Rikes Ridderskap och Adel I: pag. 86, 117, 239 med 
Reg. i Girs' Johan 111:8 Gbrilnlka, Mon. Livoa. 11; 84 oeh Mith. aus d, 
livl. Gesch. VIII: 378. 
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dig, att du nu straxt uppdrager oss samma befästning och 
med oss och rikets Ständer i alla lofliga beslut och handlin
gar dig förenar. Ty med mindre an att detta sker skall 
du veta, att, säsom vi hafva hemfört andra bade i Sverige 
och här i landsandan (Finland), som sig emot riket och oss 
uppsatt hafva, sä att de nu hafva bekommit deras tillbör-
liga straff och lön, sä vilje vi ock inom fä dagar vara din 
gast. Hafver ock redan gjort den förordning, att, hvar du 
med godo dig icke rätta läter, da skall ditt regemente och 
rayndighet snart pä annat satt blifva förkortadt och förmin-
skadt, sä att det skall dig icke väl bekomma." ') Men 
Yxkull )̂ lät sig af Hertigens hotelser ingenting bekomma, 
utan fängslade hans brefdragare och lät stadens innevänare 
förblifva i okunnighet om Hertigens önskningar. Häudelsen 
fogade dock sä, att brefdragaren fätt tillfälle att "nägra 
ord muntligen berätta" för Narva-boarna om Hertigens be-
nägenhet för dem'), och häraf uppmuntrade företogo sig 
Borgmästare och räd i förening med borgerskapet och den 
Svenska besättningen, tili hvilka de i staden förlagda Skot-
ska ryttarue af Henrik Leijels fana slöto sig, att pä eget 
beväg fängsla Herr Otto Yxkull, hvarefter de ömsesidigt 
förbundo sig att "hälla och försvara denna befästning H. F. 
N. och Sveriges Krona tili trogen band och ingen annan." *) 

Hertig Carl, tili hvilken underrättelsen om denna till-
dragelse ännu icke hunnit ankomma, hade emedlertid, efter 
intagandet af de vigtigaste platserna i Finland och efter af-

1) Reg. Till Otto Yxill, Wiborg den 26 Sept. 1599. 

2) "Den äreförgätaren", säsom Hertigen kallar honom, brukade här 
"samme speell, som den förrädarebopen her i Finland drifvit hafve, pä 
det han dess bättre kunne hafva tillfälle att komma Narfve befästning 
ifrä Sveriges Crono under Pälackarna." Reg. Öppet bref tili krigsfolket 
pä Narfven att de stä H. F. N. och Sveriges krona bi. Sandhamn (vi^ 
Helsingfors) den 21 Oct. 1599. 

3) Livon. Till Hertigen fr. Her Seffrid Prodikant m. fl. Narva d. 15 
Oct. 1599, Fr. Axel Ryning och Jöran Blanck Wiborg . . Oct. 1599. 

*) 1. c- jemte bref fr. de Skottske Byttere vid Narfven d. 15 Oct 
Livon. 
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skaffandet af "den olagliga regering, som nägre efter Konun
gens tillskyndan sig der företagit och en tid läng fort", r e 
dan varit betankt pä at t med allvar vända sig mot E s t 
land för att med vapen i band tillförsäkra sig dess besi t t -
ning. Han säger sig nämligen hafva förnummit, a t t Polac-
karne ingenting försumma för a t t komma denna provins 
under sit t välde, tili hvilket företag "en hop lättfärdiga der 
i landsandan möjligen icke äro obenägna, särdeles de , som 
med Päfvens surdeg äro intagne eller mera se pä det, som 
för banden är, och pä sin egen nytta , an pä det allmänna 
bästa och hvad som i längden följa vill." ' ) . Under sädana 
förhallanden gaf han i början äf Ootober befallning tili Krigs
öfversten Peder Stolpe att med nägra skepp och folk be 
gifva sig tili Narva och der göra sin högsta och yttersta 
flit att inbekomma staden och slottet, hvilket han sedan ä 
Hertigens och Svenska Kronans vägnar skulle behälla och 
försvara. Han förmanades dervid omständligt a t t hafva god 
och flitig ak t och inseende, a t t skeppen icke genom eld eller 
annan oskötsel skulle taga nägon skada, säsom ock at t fol
ket matte blifva hallet vid god ordning och krigstukt och 
icke tillstädjas att tillfoga undersäterne i skären eller inne-
vänarne i Narva nägot öfverväld eller orätt. Äfven befall-
des hau särskilt att icke pä nägot satt förgripa sig pä de 
Ryska undersäter, med hvilka han möjligen sammanträffa-
de ^). När han kom i grannskapet af Narva , skulle han 
lata flottan lägga tili vid den Ryska eller Lifländska s idan, 
eftersom han fann det beqvämast och tjenligast, och afsända 
Skotten Thomas Ebbernet i förväg tili Narva för a t t u t rö-
na besättningens och borgerskapets sinnesstämning. Ate r -
vände den utskickade med gynnsamma underrättelser om 
stadens benägenhet för Hertigen, skulle Stolpe rycka framät 
och göra sitt bästa att blifva herre öfver staden och slottet. 
Inträfi'ade deremot, a t t Ebbernet antingen alldeles uteblef 

1) Reg. Till Finska Adeln, som förhälle sig i Lifland, Wiborgs Slott 
d. 28 Sept. 1599, och "Tänkiesedell" i samma bref. 

2) Reg. FuUmakt för Peder Stolpe att draga tili Narfven, d. 8 Oct. 
1599. 
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eller ock ätervände utan nägon törtröstning om biständ af 
dem, som i staden voro, da skulle Stolpe anväuda "de 
medel och grep", som han efter lägenheterna i denna sak 
funne lämpligast för stadens vinnande, framför allt dock 
seende sig väl fore, att han icke "inlade nägot spott, utan 
hellre, der han förnumme sig intet visst kunna uträtta, löpa 
tillbaka igen ät Sverige, an spilla nägot folk och dock med 
outrättade saker draga derifrän." Blefve han sälunda sta
den pä nägotdera sättet mäktig, skulle han med sitt folk 
och sin flotta qvarstanna der öfver vintern. Endast ett 
skepp skulle ätersändas tili Sverige dels för att meddela 
Hertigen underrättelse om företagets utgäng och ställningen 
i landet, dels för att, i händelse Otto Yxkull eller andre, 
som med honom hade hällit, blifvit tillfängatagne, öfverföra 
dem tili Sverige. Instructionen slutade med en särskilt be
fallning att, hvarhelst nägra skepp frän Lybeck päträffades, 
"taga dem vid hufvudet, säsom ock lata beslä och autasta 
allt det gods, som i Narva künde uppspanas dem tillhörigt"; 
dock, upprepas det, skulle man väl se sig före, att man ej 
förgrepe sig pä Ryssens rättigheter eller pä dem, som pä 
hans strömmar uppehöllo sig '). Samtidigt lät Hertigen tili 
Narva utgä en skrifvelse, hvari han, liksom i uppmanings-
brefvet tili Reval, först redogjorde för Sigismunds uppfö
rande, hvilket slutligen gjort det "alldeles omöjligt att längre 
under ett sädant ömkligt regemente lefva, säframt vi i grund 
icke skulle blifva förderfvade", och derefter förklarade sitt 
furstliga embete kräfva flitig omvärdnad derom, att provin
sen Estland icke matte blifva riket fräntagen, "som nu pä 
ätskilliga satt af de Polackar prakticeras, utan säsom dess 
incorporerade ledamot blifva uti sannskyldig enighet under 
Sveriges krona hallen." Hertigen, heter det, hade under 
sädana förhallanden funnit sig föranläten att tili dem öfver-
sända Peder Stolpe med en hop folk och hoppades, att de för 
honom utan tvekan skulle öppna staden och, i den händelse, 
att Otto Yxkull eller andra ville det förhindra, stä dem emot 

0 Reg. Instruction für Peder Stolpe d. 8 Oct. 1599, Creditif för Tho
mas Kbbernet d. 7 Oct. 
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och göra honom (Stolpe) all möjlig undsättning, a t t han 
matte blifva befästningen mäktig, och sedan pä vära vägnar 
bevisa honom hörsamhet, lydnad och all god befordring ' ) . 

Emedlertid hade besättningen och innevänarne i Narva, 
säsom omtaladt är, redan före emottagandet af denna upp
maning gätt Hertigens önskningar tili mötes, och när Peder 
Stolpe dit anlande den 24 October blefvo redan samma dag 
staden och slottet af Borgerskapet och krigsfolket "godville-
ligen och utan nägon vidlyftighet, folkespillan och bekost-
nad pä H. F . N:s och Sveriges kronas vägnar ät honom 
upplätne och inrymde". Äfven innevänarne i det "Narffve-
ske gebitet" skyndade at t pä Stolpes uppmaning underkasta 
sig Hertigen, förklarande, a t t , efter de icke allenast tjene 
Konungen, utan ock Kronan och dem, som henne väl vill 
och troligen nienar, och emedan de fornimma, a t t H. F . N. 
det gör och hafver all möda och omak derföre osparde, ville 
de Sveriges krona och H. F . N. vara trogne, rätträdige och 
underdänige '). Slutligen deltogo ock bönderna i denna t r o -
hets- och lydnadsförpligtelse, sedan man öfvertygat dem om 
grundlösheten af deras förskräckelse för Hertigens krigsfolk, 
hvilket de trodde skulle "rappe och rifve frän dem allt, 
hvad de egde", och hvars fruktade ankomst hos dem upp-
väckt planen at t lemna sina hem och taga sin tillflykt öf
ver Ryska gränsen ' ) . 

Ryssarne ä sin sida uppförde sig emot sina grannar i 
Narva i fuUkomlig öfverensstämmelse med den politik, som 
deras Zar i allmänhet denna tid iakttog emot Svenskarne. 
Till en början visade de en gynnsam sinnesstämning för 
Hertigens sak. De icke blott firade YxkuUs fängslande med 

1) Reg. Till Stäthällaren opä Narfven, d. 9 Oct. 

2) Livon. Till Hgn fr. Peder Stolpe d. 6 Nov. Hertigen önskade, att 
den gifna förklaringen skulle "med ed och förskrifning" bekräftas, men 
tillrädde Stolpe att "ändock taga sig för dem tili vahra". Reg. Svar tili 
P. Stolpe d. 30 Nov. 

3) Livon. Till Hgn fr. Hans Westerman, landsfogde, Narfven d. 16 
Oct. — Om det skydd, Svenska flyktingar frän Estland denna tid fingo 

-i Ryssland, se Stolpes bref af d. 6 Nov. 
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afskjutande af Svensk lösen frän Iwanogorod, utan när Stol
pe hade ankommit med sin flotta tili ämunnen vid Narva, 
lät stäthällaren pä den Ryska gränsfästningen genom ut
skickade sändebud tillfräga honom om afsigten med hans 
ankomst. Efter erhallet svar bädo de honom pä stäthälla
rens vägnar vara välkommen och tillbjödo sig att med prä-
mar föra hans "tingest" upp i staden. Men helt oväntadt 
och i sammanhang med planer, hvilkas beskaffenhet vi läng
re fram fä tillfälle att närmare antyda, förändrades för en 
tid Ryssarnes uppförande. All tillförsel af victualier frän 
deras sida upphörde, communicationen spärrades helt och 
ballet, krigsfolk eller brottslingar, som lyckades rymma öf
ver tili det Ryska omrädet, upptogos der och deras äter-
lemnande vägrades, Ryska spioner upptäcktes i Narva "löpa 
och vädra i hvart hus och allt hvad här sker och man för 
händer har veta de straxt att inberätta", försök pätänktes 
att modelst penningar forma innevänarne tili affall, och Rys
sarne lato dem förstä, att "en kappa var skuren, som dem 
var ärnad att draga" ') —• stämplingar, som dock blefvo 
fullkomligt fruktlösa. 

Men fruktlösa blefvo ä andra sidan äfven alla försök 
att redan nu forma befälhafvarne i Estland att förklara 
sitt bifall tili Svenska ständernas beslut. Alla uppmanin
gar i detta afseende besvarades dels undvikande, dels all
deles vägrande. De i Reval församiade Estländska Landt-
räden och andra medlemmar af adeln utbädo sig betänketid 
tili nästa Landtdag ^). Sävidt man af Innevänarne, bade 
ridderskapet och borgarne, künde märka, voro de "goda 
Svenskar", men kände sig bundna af den ed, de svurit Si
gismund ' ) . Sä tycktes Wesenberg och Weissenstein redan 
nu varit böjda för att ansluta sig tili Hertigen; men besätt-
ningarnas och borgerskapets benägenhet för honom under-
trycktes tills vidare af befälhafvarnes nit för hans veder-

1) Livon. Till Hgn fr. P. Stolpe d. 1 Mars 1600. 
2) Hjärn, Mon. Liv. I: 380. Mittheil. V: 391. 
3) Hjärn, I. c. 
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part. Peder Stolpe hoppades dock, att efter Narvas öfver
gäng de tvä nämnda befästningarna snart skulle följa, och 
erhöU pä begäran tili sakens befordran en cavalleriförstärk-
ning under Henrik von Ahnens ') befäl. Derjemte befallde 
Hertigen Axel Ryning )̂ och Jochim Scheel )̂ att, om de
ras hjelp under vintern af Stolpe päkallades, frän Finland 
skyn-da honom tili undsättning, och ingick contract med en 
Eysk köpman Timophei om anskaffande af penningar och 
proviant tili besättningen i Narva *). 

Efter <lessa vidtagna ätgärder ätervände Hertig Carl 
med flottan och "öfverlops krigsfolket", tili Sverige "att sig 
der öfver vintern, pä alla orter försäkra och ställa inrikes 
allt i godt lag och varsamhet." Han anlande tili Stock
holm den 13 Nov.'). Frän denna stund flnna vi honom 
ifrigt sysselsatt med förberedelser tili ett ordentligt krigstäg 
emot Estland och redan besluten att deri personligen del-
taga för ätt göra en ända pä "den oreda, som ännu i den 
provinsen künde stä tillbaka." För rädsläende och beslu-
tande om denna och andra rikets angelägenheter var han 
ocksä redan betankt pä att äter med det snaraste samman-
kalla ständeAa. Han tvekade dock i början bade om tiden 
och stallet för deras sammanträde; i förra afseendet ifräga-
sattes' an den 9, an den 19 Jan., och i afseende pä det 
senare pätänktes först Stockholm och sedan Westeräs ^). 

1) En'Pomersk Adelsman och anförare för en fana Tyska Ryttare. 

2) Se Stiernman, Svea och Gotha Höfdinge-Minne, I D. Är 1611 
d. 18 Juni, kallar haij sig "Riksräd och .Admiral samt tillförordnad Stät
hällare pä Nyköpings Slott" uti ett originalbevis i 1612 ärs Jordebok för 
Abo län N;o 6. 

3) Se Stiernman I. c. I I : 379. 

4) Reg. Tili krigsfolket pä Wittenstein, af Hestösund d. 29 Oct., 
Till Peder Stolpe d. 18 Nov., Till Jochim Scheel d. 23 Nov., Svar pä 
Axel Bynings skrifvelse d. 24 Nov., Till H. von Ahnen d. 23 Nov., 
Svar pä Peder Stolpes skrifvelse d. 30 Nov. 1599. 

5) Reg. Till Anders Lindersson, d. 16 Nov. ' - ' :• 

6) Reg. Öpet bref tili alla uti Finland bade Adel, Presterskap'och 
Krigsfolk boendes äro, att de begifva sig tili Stockholm tili herredag den 
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Slutligen utfardades den 14 Dec. 1599 "Kallelse tili Sveri
ges Rikes Ständer, att de lata sig finna tillstädes i Linkö-
ping" den 24 .lästkommande Februari'). Pä denna märk-
värdiga riksdag, allmännast bekant genom rättegängen emot 
de fängslade herrarne af Sigismunds parti, upptogos säsom 
föremäl för ständernas förhandlingar bland öfriga ärenden 
äfven landets ställning tili grannstaterna samt försvarsver-
kets ordnande och krigsmaktens utrustning i kändelse ai 
krig 2) — frägor, stäende i ett allt för nära sammanhang 
med värt ämne fÖr att icke här i korthet vidröras. 

Sveriges ställning tili sina grannar utmärkes vid denna 
tidpunkt af en i Ögonen fallande osäkerhet. Vänskapligast 
visar sig förhällandet tili Ryssland. Freden i Teusina 1595 
hade afslutats tili ömsesidig belätenhet ^). Carl hade upp-
vaktat den nye Zaren Boris Godunow med vänskapsfuUa 

19 (Februari*?) Januari är 1600, af Pelingesund den 15 Oct. 1599. I 
kallelsebrefvet läses: "14: dagar efter Trettonde dagen, sxim blifver den 
19 Januari tillkommande är 1600". — Reg. d. 29 Nov. Utskrifningsbref 
att Allmogen i alla landsändar skulle komma tili Herredag i Westeräs 
"tili den 9 uti Januari mänad". I denna kallelse upptagas "af adeln 
och ridderskapet sä mänga, som tili laga älder komna äro, biskopar med 
tvä af capitlet och hvar femte af ryttmästare och knektehöfvidsmaii af 
hvar fenika med tvä af befälet, en borgmästare och en af räd-et och tvä 
af menigheterna, tre bönder af hvart härad eller flere eftersom häraden 
kunna vara stora tili". Jfr Reg. d. 23 Nov. Till Herr Nils Gyllenstierna. 

1) Reg. d. 14 Dec. 1599.. Här kallas "af riddeiskapet och adeln sä 
mänga, som tili laga älder komne äro, desslikes alla lagmän och hä-
radshöfdingar med underlagmannen och de, som pläga sitta uti härads-
böfdii^'Tens stad eller ock eljest uti rättegängssaker nägon fdrfarenhet 
hafva och tillförende äro brukade vordne samt alla fogdar; item biskopen 
med tre af capitlet och tvä eller tre prester af hvart bärad efter som 
häraden äro stora tili , ryttmästare och knektehöfvidsmän af hvar fenika 
med tre af befälet, en borgmästare med en af rädet och en af menighe-
ten, tre bönder af hvart härad, hvilka alla skola af dem, som hemma 
blifva, med bref och sigill göras fuUmäktige" etc. 

2) Riksdagspropositionen, som innehäller 18 punkter, i Reg. d. 30 
Febr. 

3) En copia af detta fredsfördrag finnes i den s. k. Gröna Boken pä 
Ups. Bibl. I I Band. fol. 55 ff. 
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lyckönskningar tili hans nppstigande pa thronen och pa sina 
dervid gjorda framställningar erhällit gynnsanima svar ' ) . 
Bäda hade sina goda skäl för grannsämjans bibehällande. 
Carl fann den nödvändig för framgängen af sina afsigter mot 
Lifland; för Boris' inkräktningsplaner äter var det af vigt, 
att detta land tills vidare delades emellan inbördes fiendt-
liga furstar. Det skulle pä detta satt kunna blifva honom 
ett desto lättare byte. Att underblasa den upplägande stri
den dem emellan ingick säledes i Zarens politik, som deri
genom ocksä erhöU karakteren af den mest egoistiska bak-
slughet. A ena sidan vexlade han med Carl de vänskapli-
gaste skrifvelser, förbjöd pä dennes begäran sina undersäter 
all handel med Reval och Lybeck, beviljade svenskt krigs
folk fritt genomtäg tili Estland öfver Nöteborg och Kopo-
rie, men afslog deremot Sigismunds anhällan om tillätelse 
för sina trupper att öfver sistnämnde ort oCh Iwanogorod 
begifva sig tili Finland samt affärdade en ambassad "med 
stört präl och prakt och med stora skänker" tili dennes 
motständare, Erkehertigen Maximilian. Slutligen ej allenast 
biföll Boris Carls uttalade önskan om Byska legaters af-
skickande tili Finska gränsen hosten 1599 ^), utan lät dessa, 
da de först efter Hertigens hemresa hunno anlända, följa 
honom efter tili Stockholm. 

A andra sidan deremot fordrade Zaren säsom vilkor 
för fredens befästande tili en början ätminstone Narva och, 
i afsigt att säväl för denna som för sina öfriga planers be
fordran skaffa sig ett villigt verktyg och pä samma gäng 
ett skräckmedel bade för Sigismund och Carl, inbjöd han 
tili Moskwa Erik den fj ortendes landsflyktige son Prins 
Gustaf. Visserligen strandade Zarens alla beräkningar i 
detta afseende helt och hallet säväl emot andra hinder, som 

1) Werving 1. c. I ; 276, 441 ff. Karamsin, Gesch. des Rassischen 
Kelchs (Uebers. Leipzig 1827) IX; 224. 

2) Beg. Till Storfursten uti Ryssland, d. 24 Sept. 1599. Hertigen 
hade förordnat Axel Ryning och Jöran Blanck att mota de Ryska sän-
debuden, som dock fortsatte resan tili Stockholm. Reg. d. 31 Sept., d. 8 
och 9 Oct. 
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ock särskilt emot den Svenske konungasonens kärlek tili 
det fädernesland, som förjagat honom; men i Narva spor-
des redan ryktet om det snart tillämnade försöket att i den 
biltoge Wasaättlingens namn uppfordra staden, hittills den 
förnämsta och nästan enda i Estland, som för Carl öppnat 
sina portar. Troligtvis var det ock just i afsigt att göra 
en sädan nppfordran för Narvaboarna desto kärkomnare, som 
Zaren vid denna tid genom sin stäthällare pä Iwanogorod 
lät för dem och besättningen i staden helt oförmodadt till-
ställa ätskilliga obehag och svärigheter tili Peder Stolpes 
stora förargelse och i föga öfverensstämmelse med "den na-
boelige gode benägenhet och befordring", för hvilken Carl nyss 
förut hos Zaren aflagt sin taeksägelse '). 

Hertig Carl ä sin sida önskade ifrigt befästandet af freden 
med Ryssland och, om möjligt, äfven förbund emot Polen ^). 
Dock künde i detta afseende med de Ryska sändebud, hvilkas 
nyssnämnda besök i Stockholm äfven gällde dessa ärenden •''), 
ingen bestämd öfverenskommelse träffas. Han underrättade 
derföre Zaren om sin afsigt att med det förstä tili honom 
aifärda "stora sändebud" för att fornimma hans mening om 
dessa saker och med honom ytterligare handla och besluta *). 

Dessa vidtagna ätgärder meddelade nu Hertigen rikets 
församiade Ständer, hvilka med fullkomligt gillande af hans 
handllngssätt ät honom öfverlemnade att anordna och af
sända den tillämnade Legationen och efter sitt eget "höga 

I) Reg. d. 24, 31 Sept., d. 8 O c t , d. 10, 18, 19, 22, 23 Nov. 1599, 
d. 22 Juli, d. 7 Aug. , d. 7 Sept. 1600. Livon. Bref fr. Stolpe d. 1 Mars 
1600. Karamsin 1. c. X; 24 ff. 

») Reg. Till Axel Ryning, d. 31 Sept. 1599. 
3) "De hafva begärt, att H. F. N. skulle gripa Polacken pä den ena 

sidan an , detsamma ville de ock göra pä den andra, pä det att hvar 
matte en ny kiortel bekomma, eftersom deras ord da föllo, säsom ock 
pä den Zarske höghets vägnar förmanade H. F. N. , att H. F. N. icke 
skulle förlika sig med Konungen i Polen och de Polacker." Reg. d. 8 
Dec. 1600, Bij-Instruction N:o 1. — Säsom egentliga anledningen tili 
denna legation uppgafs gränsregleringen i Lappmarken. Reg. d. 31 Sept. 
1599. 

4) Reg. Till Storfursten i Ryssland d. 2 Jan. 16Ü0. 
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betänkande" bestämma, "huru vidt man sig pä rikets väg
nar med Storfursten skulle inläta." '). Till Legater ut-
nämnde Hertigen Carl Hendriksson Hörn, Herre tili Kankas 
och utnämnd Stäthällare pä Reval, Jöran Claesson Stiern-
sköld tili Biby (Wiby), Sveriges Rikes Troman och Räd, 
samt Johan Jöransson Rosenhane tili Torp ^), hvilka i Juni 
mänad afreste frän Stockholm tili gränsen vid Narva. Här 
tillbragte de under fäfäng väntan pä ankomsten af nägra 
Ryska sändebud inemot ett halft är, tills de omsider frän 
Zaren erhöUo den underrättelsen, att Inga sändebud skulle 
infinna sig och att Inga underhandlingar skulle komma tili 
stand, om ej en Svensk legation inställde sig i Moskwa. 
Och oaktadt Carl vid denna tidpunkt redan vunnit betydlig 
framgang i Lifland och derigenom blifvit satt i tillfälle att 
emot Zaren antaga en fastare hällning, visade han sig nu, 
om möjligt, ännu mera angelägen om fredens befästande och 
förbunds ingäende. Troligen sporrades hans ifver i detta 
afseende genom underrättelsen om en Polsk ambassads snart 
väntade ankomst tili Ryska hofvet 1 afsigt att der öppna 
underhandlingar "antingen om giftermäl eller stilleständ eller 
ock förbund."') Säkert är, att Carl icke allenast genast 
utnämnde och aifärdade nya legater tili Ryssland, utan 
försedde dem äfven med fullmakt att för det äsyttade ända-
mälets vinnande göra ganska betydande eftergitter för Za
rens önskningar. Den nya legationen, som^ utom Jöran 
Claesson Stiernskiöld nu utgjordes af Didrik Strieck tili 
Mönnikorb, Öfverste-Landträd i Lifland, Erland Björnsson 
Bat tili Skattmansö, Hofräd, och Stäthällaren pä Abo Jo
han Derfelt, befullmäktigades nämligen att för stadfästande 
af "den evigvarande freden" icke allenast afstä Narva, "om 
Zaren härdt derpä tränger", utan äfven allt Allentake, sä 
att den Ryska gränsen härefter skall vara i Portis' back 
(=Purz) , jemte Manselke, Kittki och Kolijervi i Lappmar-

1) Stiernman, Ritsdagars och Motens Beslut. I: 505. 
2) Instruction för dessa sändebud, Reg. d. 14 Juni. Jfr Reg. d. 1 

Maj och 1 Aug. 1600. 
3) Reg. d. 8 Dec. 1600. Bij-Instruction N:o 1. 
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ken mot ersättning af Kexholm med dess län samt tre mot-
svarande orter i Lappmarken, och befalldes de, att, om 
Zarens anspräk ej ens häraf tillfredsställdes, dock ej afbryta 
sitt förehafvande, utan inhemta vidare instructioner. I Ja
nuari mänad 1601 började de nya underhandlingarne i Mosk
wa, men ledde oaktadt Carls erbjudna medgifvanden icke 
tili nägot resultat. Zaren afslöt i stallet den 11 Mars 1601 
ett tjugoärigt stilleständ med Sigismund; men ännu vid Bo
ris' död (1605) var emellan honom och Carl hvarken fre
den bekräftad eller nägot förbund afslutadt'). 

Till den enträgenhet, hvarmed Carl eftersträfvade en 
betryggad ställning tili Ryssland, hade han, enligt sin egen 
förklaring, ännu en bevekelsegrund i det spända och osäkra 
förhällandet tili Danmark ^). Trettio är hade förflutit, se
dan efter en sjuärig blodig kamp den Stettinska freden af-
slöts. Genom denna hade visserligen alla frän ünionstiden 
fortlefvande stridigheter blifvit bilagda ^). Men den tills 
vidare nppskjutna högvigtiga frägan om rättigheten tili de 
tre kronornas förande i riksvapnet qvarstod ännu frän ett 
halft sekel tillbaka oafgjord, ett kärt tvisteämne att vid 
lämpliga tillfällen framdraga *), och nya hade tillskapats 

1) Reg. d. 14, 30 April, d. 1, 8, 17, 18 Maj, d. 14 Juni , d. 19, 22 
Ju l i , d. 1, 7, 11, 12, 13, 16, 20, 25, 28, 30 Aug., d. 7, 10, 23 Sept., 
d. 27 Oct., d. 1 Nov., d. 4, 8 December 1600. Karamsin 1. c. X: 24 ff: 
Med anledning af Karamsins berättelse (p. 27) om en skrifvelse ifrän 
Prins Gustaf tili Hertig Carl, hvari den forre skulle uttalat anspräk pä 
Lifland säsom sitt rättmätiga arf, vilja vi nämna, att i Reg. d. 11 
Jan. 1600 finnes ett "Svar pä Axel Rynings skrifvelse", hvilket möjligen 
stär 1 nägot sammanhang med Karamsins i öfrigt obestyrkta berättelse. 
Af detta svar finner man nämligen, att Ryning hos Hertigen fdrfrägat 
sig, hvad svar han skulle gifva en Konung Eriks sons tjenare, som i 
Wiborg besökt Ryning och "sagt sig vara frän sin herre stadd med bud 
och bref tili oss" (nb. Hg Carl). Hertigen svarade nu Ryning, att han 
redan gifvit de Ryska sändebuden tillkänna allt hvad han i den ifräga-
varande saken hade att säga. 

2) Reg. Till Jochim Scheel, d. 26 Nov. 1599. 
3) Jfr Slange, Geschichte Christian des Vierten mit Änm. von Schle

gel. I : 123 ff. 

4) 1. c. I : 140 ff", not. 87. — I en "Instruction för sändebuden tili 
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eller ntvecklat sig, bland hvilka de vigtigaste voro Snndska 
tuUen och besittningsrätten tili vissa trakter pä gränsen 
emot Norrige, hvilken sistnämnda fraga blifvit ännu mera 
invecklad genom Sveriges sista fred med Ryssland '). För
hällandet emellan Carl och Sigismund gaf nya anledningar 
tili närande och ökande af det ömsesidiga misstroendet de 
bäda rikena emellan. Svenska herrar af Sigismunds parti 
hade tili Danmark tagit sin tillflykt; Sigismund sökte och 
fann för sin sak en förespräkare och medlare i Christian 
IV, som menade sig pä grund af Stettinska fredsvilkoren ej 
kunna annat an ogilla Hertigens handllngssätt. Sigismund 
tyckes tili och med icke varit utan hopp att för ätertagan-
de af sitt arfrike understödjas genom ett Danskt infall i 
Sverige '). 

Men äfven Hertig Carl vände sig tili Konung Christian, 
an med klagomäl öfver förmenta kränkningar af gällande 
fördrag, an med förklaringar öfver sina ätgärder emot Si
gismund och hans anhängare. Täta skrifvelser och lega-
tioner vexlades. Hertigen uttalade sitt missnöje, dels öfver 
Danska fogdarnes uppförande i Lappland ^), dels deröfver, 
att "de Polniske fribytare'!, som sistlidne sommar linder 
Johan Gyllenstiernas befäl hade gjort ett misslyckadt för
sök emot Elfsborg *) blifvit medgifvet "att draga genom Hans 
Danska Majestäts strömmar säsom ock hafva deras vistelse 
i hans hamnar, land och konungarike, och hade af dessa 

Danmark" (Reg. d. 8 Dec. 1600) försvarar Hertig Carl Sveriges rättig
het tili de tre kronorna, hvilka alldeles icke enligt hans äsigt voro nägot 
"TJnionsvapen", utan redan före ünionstiden af Magnus Laduläs ooh Al
brecht pä bref och mynt begaguade. 

1) Slange-Schlegel 1. c. I : 251 ff., 262 o. fl. 
2) 1. c. I : 247, Werving 1. c. I : 382. Jfr Reg. Till Anders Linders

son d. 24 Juli , d. 28 och 29 Oct. 1699. 
3) Reg. Till M. Ambiörn och Arendt Justingh, d. 21 Dec. 1699. 

Hertigen klagar öfver att den Danske fogden pä Wardöhus icke allenast 
uppburit skatten "af Sveriges urminnes egendom'' i Äsele lappmark etc., 
utan "ock mängenstädes fördrifvit de Svenske lappar och satt baggar 
(Norrmän) 1 stallet." 

i) Reg. Till Nils Gyllenstierna, d. 23 Nov. 1699. 
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utliggare nägra Sveriges konungarikes undersäter blifvit röf-
vade, plundrade och deras gods och egendom dem ifrän-
tagna." ') Sä stört var det ömsesidiga misstroendet emel
lan de bäda grannstaterna, att Christian för de Danska 
sändebud, som i Januari 1600 af ginge tili Sverige, ansäg 
sig behöfva hos Hertigen begära särskilt lejd ^), hvilket 
denne fann sä "sällsynt och främmande", att han ansäg sig 
icke längre kunna Uta pä Danmarks sinnesstämning, utan 
borde man pä denna sidan hafva sina saker i god akt och 
hälla noggrann uppsigt öfver gränsen ' ) . 

De nyssnämnda sändebuden emottogos dock med ut-
märkt artighet *). De voro: Christian Holk, H. K. M:ts 
Räd, och Sekreteraren Sigward Grubbe. Hertigen motte 
dem i Jönköping, der de inträfi'ade den 31 Januari. Deras 
uppdrag angingo dels Lybeckarne, dels de fängne eller af-
vikne Svenska herrarne, för hvilka Christian inlade en "in-
tercession", dels äfven de Polske fribytarne och slutligen 
nägra "ovissa beskyllningar", som Konung Christian ansäg 
blifvit sig af Hertigen gjorda ^). Pä dessa frägor afgaf Her
tigen genast och Ständerna kort derefter vidlyftiga svar; 
men föreslogo derjemte, att "säväl för dessa förtalde hand
lingar, som ock för andra vigtiga orsakers skull" ett möte 
vid gränsen med det förstä matte hällas *). Denna begäran 
beviljades ock af Christian, ehuru först efter af Hertig Carl 
flere ganger upprepade päminnelser ') — ett dröjsmäl, som 
jemte ryktet om Christians planer pä ett anfall emot Sverige 
ingalunda bidrog att förmildra sinnesstämningen *). Först i 

1) Reg. Till Konungen i Danmark, d. 4 Dec. 1599. 
2) Reg. Till Jochim Scheel, d. 26 Nov. 1599. 
3) 1. c. och Reg. Till Anders Svensson Sträle, d. 11 Jan. 1600. 
4) Reg. Till Torsten Christoffersson, d. 28 Nov. 1599; Till Söfring 

Jönsson s. d. 
5) Reg. Till Söfring Jönsson d. 3 Febr. 1600; Creditif tili Konun

gen i Danmark, d. 9 Febr. Jfr A. J. Messenius 1. c. II: 244. 
6) Reg. Till Konungen i Danmark, d. 16 Mars 1600. 
I) Reg. Till Konungen i Danmark, d. 26 April, d. 29 och 30 Juli, 
e) Reg. Till Anden Lindersson, d. 24 Juli, d. 28 och 29;̂ Oct. 1600. 
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medlet af October gaf Danska Konungen ändtligen ett be-
stämdt svar, och den tillärnade sammankomsten utsattes att 
hällas frän den 9 Februari följande är i Kungsbacka, der 
den ock försiggick, men utan att i nägon man verka tili 
äterställande af förtroendet emellan de bäda grannstaterna ' ) . 

Äfven förhällandet tili Lybeck blef vid Linköpings riks
dag föremäl för ständernas öfverläggningar. Allmänt bekant 
är det mäktiga inflytande, denna stad i speisen för hanse-
förbundet genom sin handel, sin flotta och sina rikedomär 
under ärhundraden utöfvat i Sverige. Den mest lysande 
Perioden för detta inflytande kan räknas ända ifrän senare 
hälften af det fjortonde seklet tili och med det forsta de-
cenniet af Konung Gustaf l:s regering. Med dennes för 
Lybeckarne den 10 Juni 1523 utfärdade frihetsbref erhöllo 
de ett uteslutande handelsmonopol i Sverige ^). Men detta 
i nödens stund aftvungna monopol var för landet ett alltför 
tryckande och förnedrande ok, att icke allt skulle försökas 
för dess afskuddande. Ocksä yjkade Gustaf, i samma man 
som rikets skuld tili Lybeck genom oerhörda ansträngnin-
gar och uppoffringar afbetalades,. allt eftertryckligare och 
bestämdare pä inskränkning i de öfverdrifna privilegierna 
och tog sig slutligen, da den mäktiga handelsstadens upp
förande blef alltför trotsigt och pockande, deraf anledning 
att tillintetgöra det 1523 utfärdade frihetsbrefvet, sedan 
detsamma i 10 är haft gällande kraft"). Visserligen frigafs 
äter nägra är derefter handeln med Lybeckarne, men alla, 
deras försök att ätervinna de privilegier, de nyss innehaft, 
strandade emot det nya System för en mera sjelfständig ut-

1) Reg. Fullmakt för Sändebuden ät D.anmark, d. 8 Dec. 1600. — 
Christian l Y tili Hertig Carl, d. 11 Oct. 1600 (Bland A. H . i R. A.). 
Jfr Slange-Schlegel 1. c. I : 295 ff. 

2) Tegel, Gustaf I:s Historia I : 73. 

3) Pä ett möte i Nyköping 1633, i hvilket deltogo "Rykesens Räädh 
och frälsitt och äff deris fulmechtig sendebudh äff Städme her i landitt". 
Se Gröna Boken pä Ups. Bibl. B. I: fol. 4 9 1 , der en copia af detta "Räd-
slagh och Brnilgen emott de Lybske" finnes, samt detsamma tryckt i 
Kongl. Witt.- Hist.- och Ant.-Academiens Handlingar, Andra Band. p. 392. 
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veckling af landets handel och industri, hvilket Gustaf 
upptog och efter yttersta förmäga sökte genomföra ') . 

Ett välkommet tillfälle för Lybeckarne att gifva luft ät 
sin missbelätenhet med detta för dem förhatliga System er-
bjöds dem genom utbrottet af Sveriges fiendtligheter med 
Danmark 1563. De icke blott ingingo med sistnämnde stat 
ett formligt förbund den 13 Juui s. ä., utan deltogo ock 
med densamma, säsom bekant är, följande mänad i krigs-
förklaringen emot Sverige. Men af de fördelar, som Ly
beckarne vid krigets slut genom Stettinska freden fingo sig 
tillerkända, lära de föga kommit i ätnjutande. Det vissa 
är, att vid slutet af det sextonde ärhundradet hade värt 
fosterland icke blott utplänat alla spar af sin fordna af-
hängighet af Hansestäderna, utan äfven nästan helt och 
hallet utestängt dem ifrän den Ryska handeln, gjort sig tili 
arfvinge af deras välde pä Östersjön och tili herre öfver 
de flesta af deras Lifländska kolonier ^). 

Nya förhoppningar att ätervinna detta förlorade infly
tande i Sverige tyckas nu hos Lybeckarne blifvit väckta 
genom striden emellan Carl och Sigismund. Kunde de näm
ligen bidraga tili den senares befästande pä Svenska thro
nen, sä vore tiden inne att förnya de anspräk, hvilkas med-
gifvande de fordom under liknande förhallanden tilltvingat 
sig af Gustaf I. Sävidt vi kunnat upptäcka utan nägon 
annan anledning an att göra "Konung Sigismund tili behag" 
företogo de sig 1598 ätskilliga förnärmelser emot Hertigen 
och Svenskarne "). Till vedergällning förbjöd Hertig Carl 
sina undersäter all handel och seglation pä Lybeck, och 
Ständerna pä riksdagen i Stockholm (Juli 1599) beslöto. 

1) Jfr H. Handelman, Die letzten Zeiten Hansischer TJebermacht im 
Skandinavischen Norden, Kiel 1853; Flintenberg, Afhandling om Hanse-
städernas Handel med Sverige m. m. i Witt.- Hist.- och Ant.-Acad. Handl. 
I I : 324 ft'.; Tidskriften Skandia IV B. 2 H.: Historisk Blick öfver den 
Svenska Näringsflitens Utveckling p. 199 ff. och dersammastädes, VI B. 
1 H. p.-84 ff. 

2) H. .Handelman 1. c. 

3) Werving 1. c. I : 442, J. A. Messenius I I : fol. 46, 107 ff. 
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att, om Lybeckarne icke genom fredlig nnderhandling lato 
sig äterföras tili upprätthällande af gällande fördrag, rätt-
visa och billighet, skulle de säsom fiender anses och be
handlas '). Men Lybeckarne, längt ifrän att "tillbörligen 
sig äter förena" och paskynda en fredlig bemedling, hvarom 
de dock sjelfva skrifvit och hvilket förslag nu äfven af 
Svenska Ständerna biföUs och päyrkades, fortsatte sina fi
endtligheter, lato emot Hertigen "en smädeskrift utgä, deri 
de mycket osannfärdigt föregäfvo" och aktade icke att sig 
i nägon god förklaring inläta'). 

Hertigen forordnade da Carl Carlsson Gyllenhielm och 
Jakob Gottberg tili "Amiraler emot de Lybske" med be
fallning att hafva noggrann akt pä deras förehafvanden. 
Lybeckska skepp blefvo ocksä i betydlig mängd af dem 
tagne i beslag eller plundrade ' ) , hvarjemte kraftiga ätgär
der vidtogos tili förhindrande af deras handel säväl pä Re
val som pä Ryssland. Lybeckarne vände sig i anledning 
häraf med sina klagomäl tili Konungen af Danmark, hvars 
sändebud vid raötet med Hertigen i Jönköping (Februari 
1600) äfven öfver dessa förhallanden begärde en förklaring. 
En sädan afgafs ock af ständerna i Linköping, som mena
de, att Lybeckarne, "säsom barnen pläga göra, klagade 
allena hvad de hade fätt och icke hvad de hade gjort", 
men tillade sin önskan och beredvillighet att genom under
handlingar söka bringa de uppkomna stridigheterna tili en 
fredlig lösning *). Da emellertid Lybeckarne under fort-
satta stämplingar drogo ut pä tiden med sändebuds afi'är-
dande tili Sverige, fingo de i Juni mänad en pähelsning af 
Hertigens flotta, hvaraf följden ändtligen blef, att de ut
lofvade legaterna afsändes. Dessa infunno sig i September 

1) Werving 1. c. I: 451, 459. Stiernman, Riksdagars och Motens 
Beslut I: 490 ff. 

2) Reg. Till Nils Gyllenstierna d. 23 NOT. 1599. 
3) J. A. Messenius 1. c. II: 194 ff. Till Carl Carlsson, d. 11 Sept. 

1599; tili Peder Stolpe, d. 8 Oct. 
4) Reg. Till Konungen i Danmark i Ständernas namn, d. 16 Mars 

1600. 
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mänad i Reval. Hertigen, som redan begynnt sitt tag ned 
ät Lifiand, uppdrog vid underrättelsen om deras ankomst 
ät Grefve Mauritz Lejonhufvud och Ludbert Cawer att i 
samräd med Hertiginnan och landträdet med dem under-
handla, hvarefter förlikningen af honom bekräftades '). 

Hvad slutligen angär Sigismund och ställningen tili Po
len, sä hade alla försök att frän detta hall erhälla nägon 
bestämd förklaring eller svar pä aflätna skrifvelser hittills 
helt och hallet misslyckats. Ett nytt försök gjordes nu, dl 
de i Linköping församiade ständerna utfärdade en skrifvelse 
tili ständerna i Polen, i hvilken de förklarade, att sedan 
Sigismund icke blott vägrat att uppfylla de vilkor, som för 
bibehällandet af Svenska kronan blifvit honom förelagda, 
samt lemnat alla deras uppmaningar, förslag och önsknin
gar obesvarade och ouppfyllda, utan äfven bade 1598 i 
Sverige och följande är i Finland och Estland fiendtligt 
uppträdt emot sitt arfrike och derigenom för sig och sina 
efterkommande gjort sig förlustig all rätt att deraf komma 
i besittning, sä äterstod för de Svenska ständerna numera 
intet annat an blott att hos ständerna i Polen begära ett 
bestäradt svar "antingen vänskap eller fiendskap" skulle vara 
emellan de bäda staterna. Dagligen förnummo de rykten 
om krigsrustningar i Polen emot Sverige. De önskade der
före veta Polackarnes afsigter samt att frän dem före den 
1 nästkommande Maj erhälla en öppen och afgörande för
klaring vare sig af krig eller fred, "ty fast bättre och tryg-
gare är att akta en uppenbar ovänskap, an att under vän-
skapssken, som härtill skett, vara föremäl för fiendtliga 
stämplingar och se sina ovänner med allahanda biständ 
styrkte och beväpnade" ^). 

Denna skrifvelse blef icke allenast, liksom de föregä-
ende, obesvarad utan öfverbringarne af densamma blefvo 1 
Polen kastade i fängeise, och da Hertig Carl sjelf vid till-
ändalöpandet af den tid, inom hvilken man af de Polska 

1) Reg. Till Grefve Moritz och Ludbert Cawer, d. 7 Sept. 1600. 
2) Reg. Till Standerna i Polen d. 8 Mars 1600. 
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Ständerna begärt en bestämd förklaring, tili Sigismund aflät 
ännu en skrifvelse ' ) , deri han högligen beklagade sig öfver 
hans oefterrättlighet och frisade sig för de möjliga följderna 
at hans halsstarriga och för Sverige olycksbringande upp
förande, sä äterskickade Konungen i Polen brefvet oupp-
brntet tili Danzig, derifrän Borgmästare och räd öfversände 
det tili Hertigen '). Under denna envisa tystnad och dessa 
fortsatta tillbakavisanden frän Sigismunds och Polackarnas 
sida af alla försök tili en god och fredlig lösning af oenig-
heten säg Carl "intet annat an list och bedrägeri" och 
misstänkte, att "de Päfviske" blott väntade pä tillfälle att 
genom hvilka medel som holst äter försöka ett angrepp 
emot Sverige ^). Och troligen var det just vissheten om 
den katholska propagandans aldrig hvilande verksamhet för 

1) Reg. Till Konungen i Polen, d. 1 Maj 1600. Sedan alla af Her
tigen och de Svenska Ständerna gjorda förslag och uttalade önskningar 
af Sigismund blifvit lemnade utan afseende, sä är nu , skrifver Hertigen, 
"uti Linköping en starkare och skarpare knut fölgd, eftersom E. K. M. 
af det, som der beslutadt är, hafver tili att se, ändock E. K. M:ts väl
färd är an icke heller der alldeles af oss förgäten vorden eller vär och 
Ständernas förra benägenhet emot E. K. M. och E. K. M:ts affoda tillba
ka blifver, oansedt att det allt blifver litet eller allsintet aktadt och ehn-
Tuväl vi nu orsak nog hade tili att intet bekymra oss vidare om E. K. 
M:ts välfärd, efter vi dermed liten tack förtjene, säsom ock Rikets Stän
der uti Linköping statt härdt emot denne vär skrifvelse, att vi icke 
skulle lata henne tili E. K. M. utgä. Dock likväl sä hafve vi tili öfver-
flöd och utan deras vetskap E. K. M. härmed velat veta lätit, hvarpä sa
ken stär, dermed att gifva E. K. M. orsak tili att betänka, om E. K. M. 
icke nu kan skönja, hvar oss och ständerna pä vära förra utgängne skrif
velser icke tillbörliga svar med tacksarahet hade bort gifvet varda, och 
Ställe fördenskull uti E. K. M:ts eget skön, hvad E. K. M. härefter &r 
tili Sinnes bärutinnan att företaga, pä det att skulden icke skall finnas 
hos oss, utan vi hafva n u esomoftast gjort hos E. K. M. med andre flere 
Ständer tillbörlig päminnelse, sä att vi matte oss för Gud och heia verl
den vara ursäktade för det, som härefter följa kan. Och äre vi nu E. 
K. M. intet mera phgtiga, efter E. K. M. icke hafver oss sä mycket vör-
dat, att E,. K. M. oss med ett ringa ord allt här tili hafver velat svara. 
Härefter mä E. K. M. veta sina saker ställa." 

2) Reg. Till Ständerne i Polen, d. 7 Oct. 1600. 

3) Reg. Till Anders Lindersson, i. 26 Aug. 1600. 



33 

sina planers genomdrifvande jemte hoppet att genom Est
lands afträdande möjligen befria Sverige frän nödvändighe-
ten att gripa tili vapen, som vid denna tidpunkt ingaf Her
tig Carl den tanken att under äberopande af Stettinska för-
draget ') hembjuda den omtvistade provinsen ät Kejsare 
Rudolf II att inlösa och sedan förläna den ät sin broder 
Erkehertigen Maximilian — ett förslag, som emedlertid icke 
tyckes gifvit anledning tili nägra allvarligare underhandlin
gar eller ätgärder, utan genast förfallit ^). 

I afseende pä krigsväsendet lemnade Riksdagen i Lin
köping ett vigtigt bidrag tili utvecklingen af det System för 
Svenska armens Organisation, hvilket, steg för Steg fram
trädande och tili sin ändamälsenlighet allt mer och mer er-
kändt, först af Carl XI fullständigt genomtördes. Hertig 
Carl framställde nämligen pä denna riksdag tili de försam
iade ständerna att taga i betänkande, antingen de hellre 
ville utgöra hvar tredje man och dem lata uppskritva i rote-
och fenike-tal och med alla nödtorfter försörja, eller ock 
hvar man ville hälla sig färdig, när nöden sä fordrade, och 
i lika mätto i rote- och fenike-tal sig uppteckna lata. Pä 
det att man sälunda i förefallande nöd matte veta, om ett 
visst antal folk vore att päräkna och icke alltid utskrifning 
ske matte, sä borde ständerna bestämma, huru mänga hun-
dra man af Hofmän och Knektar i hvar landsända künde 
hällas bade med kläde, penningar och underhäll och huru 
mänga mänaders kost tili dem skulle utgöras, när nägon 

1) Jfr Girs, Johan III:s Chrönika p. 18. 

2) Reg. Svar tili Olof Sträle, d. 24 Juli 1600. Sträle hade d. 16 
Juni skrifvit frän Grätz, dit han blifvit sänd tili Erkehertigen Maximilian; 
men som Maximilian "icke var i landet hemma, utan bemligen bortdra-
gen", befalles Sträle att "aflägga sitt pälagde värf hos H. K:ts Hofmä
stare Herr Marquards von Egg och de andre H. K:ts Räd, som kunna 
tillstädes vara" och "skulle de sädant deras Herre referera uti H. K:ts 
lycklighe hemkomst, och hvar da H. K:t nägot derom kan anliggande 
vara, att H. K:t läter oss sedan sin vüja och mening derpä fornimma". 
— Förslaget omtalas Reg.: Bij-instruction (N:o 1) för de Ryske Sände
buden, d. 8 Dec. 1600. 

3. 
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rustning tili Rikets värn och försvar ske skulle. Ständernas 
svar härpä blef, att ett visst antal Hofmän och Knektar 
skulle i hvar landsända pä rikets bekostnad ärligen och 
stadigt hällne blifva, sä starka tili mantal, H. F. N. der
pä en viss Ordning göra och författa lätit ' ) , tili hvilkas 
lön och uppchälle, medan de hemma och icke pä nägon 
resa äro och brukade blifva, af Kronans ärliga ränta och 
uppbörd skall taget och förordnadt varda, sä mycket 
dertill, som efter en viss ordning kan gjordt blifva. Men 
när de pä nägot tag emot Rikets fiender brukas skola tili 
vatten eller land, da skall af den landsända, hvarifrän 
krigsfolket utfordras, utgöras sä mycken felalie som tili en 
mänad, halft eller helt är behöfvas kan, medan de pä Ri
kets tag och resa brukade blifva ^). Tillika beslöto stän
derna pä Hertigens förslag, attLödöse, Jönköping och Kal
mar skulle riket tili värn och försvar ytterligare befästas ' ) . 

Emedlertid hade Hertigen redan förut och ifrän första 
ögonblicket af sin äterkomst frän Finland varit ifrigt sys
selsatt med förberedelser för säväl armens som flottans ut
rustning för det tillämnade taget tili Estland. En särskilt 
omsorg egnade han ät rytteriet, hvars vigt och betydelse 
var sä mycket större i samma man som riket var omgifvet 
af grannar, hvilkas krigsmakt förnämligast utgjordes af lätta 
trupper. Detta var isynnerhet förhällandet hos Polackarna, 
hvilkas rytteri, med framgang manövrerande pä Liflands slät-
ter, hos den Svenska meniglieten inom kort injagade en 

1) Denna Ordning, som först utkom 1602, finnes trj'ckt i De la Gar* 
diska Archivet IX: 241 ff. Jfr Livijn, Kort Öfversigt af Svenska Caval-
leriets Indelningsverk före K. Carl Xl;s tid i Kongl. Krigs-Vetenskaps-
Academiens Handl. för är 1836 p. 73; C. Adlersparre, Afhandling om 
Svenska krigsmaktens och krigskonstens tillständ etc. i Kongl. Witt.-
Hist.- och Ant.-Academiens Handl. H I : 287, 345 ff. 

2) Reg. Riksdagspropositionen i Linköping d. 30 Febr. 1600, raom. 
13 och 14. Stiernm. R. o. M:s Beslut I : 510. Se för öfrigt ofvan cit. 
arbeten af Livijn och Adlersparre samt Skandia VI B. 1 H. p. 92 , 99 ff. 

3) Reg. Jfr Riksdagspropositionen mom. 18 med Beg. d. 10, 16 Febr., 
d. 28 Mars, d. 18 Maj, d. 1 Juli 1600 
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stör och allmän fruktan och en ej ringa motvilja för delta-
gande i kriget '). För att under sädana förhallanden kunna 
ästadkomma behöfligt rytteri beviljade Carl hittills ovanli»a 
förmäner ät pusttjensten; men drefs ä andra sidan af nöd-
vändigheten att tili behofvets fyllande äfven använda ätoärder 
af mindre vanlig stränghet. Bland sädana kan utan tvifvel 
räknas befallningen att, ehuru enligt Sveriges lag "alla en-
kor, som frälsemän egt hafva, skola för all tjenst fria och 
lediga vara, medan de i enkeständ blifva", skulle dock nu 
"medan rikets tarf och lägenhet sä fordrar ooh tillsäoer 
alla adelsmäns enkor, som nägre räd och utvägar kunna 
hafva tili hästar, vara obesvarade sä mänga hästar de kun
ne hafva tili att umbära, som under rustning tjenlige äro". 
Skulle de dessutom "af egen god vilje" i nägot afseende 
"ehvad det da kan vara", tili rustningen vara hä^ade att 
bidraga, sä "sker det oss i sä mätto tili synnerligt nädigt 
behag." )̂ Afven utskrifningen af krigsfolk skedde stundom 
med mycken härdhet. Sä klagade allmogen i Angermanland 
hos Hertigen öfver Sigward Andersson, som blifvit sänd 
tili denna landsända för upprättande af en ny knektefenika, 
att han 'ende bonden af huset utnämnde", tili svar hvarpä 
Hertigen dock förklarade, att "honom sädan fullmakt icke 
var gifven", utan blott den befallning, att han "hvar femte 
skulle utnämna, dock icke sä, att hemmanen blefvo utan 
äbo, utan künde vara väl besuttne." ' ) . 

Omsorgsfullt vakade Hertigen öfver krigsfolkets bästa 
och Ordningen bland detsamma. Till sina befallningar om 
dess ordentliga aflöning, hvartill man finner anslag företrä-
desvis lemnas "af tionden, ärliga räntan, städslan, taxorna, 
sakören, skatte- och fodernöts-penningarna, sä ock den 
ränta, som knektarne för deras hemman utgöra böra", glöm
mer han ej att tillägga päminnelser att "rättvisligen" verk-

1) Adlersparre 1. c. 135—141. 
2) Reg. Fullmakt för N. N. att draga omkring tili alla Adelsmäns 

Enkor, d. 26 April 1600. 
3) Reg. Svar pä deras skrifvelse uti Ängermanland, d. 15 Juli 1600. 
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Btälla utdelningen och lata "hvar och en bekomma efter sä
som han länge hafver tjenat." Men som i uppgifterna om 
tjenstetiden bedrägerier icke voro sällsynta, sä skulle man 
"granneligen ransaka och utleta, om alla knektar sä länge 
Dch sä mänga är tjenat hafva, som höfvidsmännen och be
fälet eller ock de sjeltve föregifvit hafva, det ock hvar och 
en med sin ed hälla skall", hvarefter "ett visst försegladt 
Mönster-register af hvar fenika för sig" skulle upprättas 
och tili Hertigen ofversändas '). Och emedan "säväl i Fin
land som pä denna sidan i Riket ingen rätt vapentjenst i 
mänga förlidne är af adeln för deras frihet och fraise gjord 
och hallen" var, sä sökte Hertig Carl äfven häri ästadkom
ma en förändring. Till Finland, hvars heia krigsstyrka 
skulle användas i Lifland säsom "nära der vid gränsen bo
endes och fast bättre van vid den lägenhet, som der van-
kar" ^), afsändes Anders Larsson (tili Botila) för att "fli-
teligen och med all trohet ransaka, huru mänga hästar, 
som hvar af adel isynnerhet hör hälla för sina gods och 
den ränta han ärligen hafver tili uppbörd, efter som privi
legierna det uttryckligen forma. Och skall ingen räkna sig 
under sädan adelig frihet och fraise med mindre an han sin 
härkomst af adelig stam bade af fader och moder eller ko-
nungagifne bref bevisa kan. Sä skall ock med sädan va
pentjenst sä hallet varda, att alla de, som frälsemän äro 
och deras gods under sädan frihet lyuta och behälla vilja, 
som tili femton är komne äro, skola af hvarje fyrahundrade 
mark ränta, som de hafva tili uppbörd, efter den värde-
ring, som Privilegierna förmäla, hälla en sä god hast, att 
han väl är värd fyratio mark och an bättre, med vapen 
och värja ä heia lekamen. Den, som ock icke hafver tili 
fyrahundra mark uppbörd, skall icke dess mindre hälla en 

1) Reg. Till Johan Derfelt att han mönstrar och aflönar Österbottens 
knektar, d. 11 April 1600; Fullmakt för Anders Nilsson etc. d. 13 A-
pril; Till Anders Olofsson, d. 19 April; Fullmakt för Anders Styfwart 
d. 28 April. 

2) Reg. Till Jochim Scheel, d. 31 Mars; Till Mats Larsson (Cruns), 
d. 16 Juli 1600. 
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sä god hast, om hau eljest vill fraise njuta eller göra skatt 
och skuld som bonde. Är det enkor, som frälsemän egt, 
och hafver barn, söner eller döttrar, efter deras man, sä 
mäge de ock sädant fraise efter lagen njuta; dock hvar 
dottren gift är i fraise och hafver ärft sin fader, da är 
hennes man skyldig för hennes del vapentjenst uppehälla; 
hafver hon son, som tili femton är kommen är, den bör 
ock sädan tjenst uppehälla, eftersom godsen ränta tili, om 
han eljest fraise njuta vill." ') För öfrigt innehäller Riks-
registraturen för den första hälften af är 1600 nästan för 
hvarje dag flere eller färre utfärdade ordres frän Hertigen 
om krigsfolkets aflöning ^), om anskafl'ande af victualier ät 
detsamma ' ) , om uppköp af kläde för dess behof *), om dess 
utrustning med vapen och ammunition ' ) , om tillsättande af 

1) Reg. Fullmakt för Anders Larsson tili Botila, som här tillika nt-
nämnes tili "Redmestere" för Finska Adelns vapentjenst, d. 29 Juli 1600; 
Jfr Zcdel tili Adeln d. 23 Juli och Werving I. c. I : 322. Om Adelns 
fortfarande motvillighet att fullgöra rusttjensten se Adlersparre 1. c. 169 
—173 ff. -

2) Reg. d. 9, 26 Mars, d. 4, 11, 12, 13, 19, 28 April, d. 2, 10, 19, 
20, 28 Maj o. fl. 

3) Reg. d. 14 Febr., d. 15, 28 April, d. 19 Maj, d. 1, 28 Juni o. fl. 

4) Sädant uppköptes frän Danmark, England, Wismar m. fl.; betal-
ningen finna vi erlagd dels i koppar och jern, dels i andra landets pro-
ducter. Sälunda erhöU "en Engelsk Man Wijllem Grijm" i betalning för 
"en hei hop kläde 167 Skepp. 6 i Lisp. Koppar" (Reg. d. 24 April 1600), 
nägra Danska erhöllo "Osmunds och stängjern" (Reg. d. 19 April) och 
Baltzar Buron, en köpman fran Wismar, fick icke blott penningar och 
jern, utan äfven Oxhudar och smör (Reg. d. 29 Maj). Nägon egentlig 
uniform brukades ej af krigsfolket denna tid, utom af de s. k. Gärds-
kuektarne, som buro rödt och blätt (Reg. d. 1 Juli) , färger, som afven 
eljest vid vissa högtidligare tiUfällen begagnades, säsom t. ex. af de knek
tar, som detta är medföljde s.äudebuden tili Ryssland, hvilka skulle vara 
klädde i "kläde af en färg eller ock tili det högsta tu , rödt och blätt." 
Reg. tili Abel Eriksson d. 29 Maj. 

5) Reg. Till Joen Eriksson, om förfärdigande af harnesk, harnesk-
hattar, rör och las , stormhufvuden, klingor o. d., d. 7 J a n . ; Beställuings-
bref för en klensmed, d. 12 Febr., Samma mening för Caspar Plätsla-
gare, s. d.; Jfr Reg. d. 24 Maj, d. 9 Juni. — Om Stycke- och Bysse-
gjutningen se Reg. d. 27, 29 Jan . , d. 14 Febr., d. 14 Mars m. fl. Om 
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befäl ' ) , om utskrifningar ech mönstringar af de särskilta 
landskapens knektar o. m. d. Säväl i fräga om landtarmen, 
som flottan finna vi alla befallningar, äfven sädana, som 
angä detaljern^ af det rent ekonomiska, utgä directe frän 
Hertigen ^). Anledningen härtill är närmast att söka i sak-
naden af en särskilt öfverstyrelse för flottan och armen'), 
men troligen ock i Hertig Carls karakter, som dref honom 
att vara "i allt personligen ingripande". Ej sä sällan gjor
de han, isynnerhet om han af nägon anledning var fortör-
nad, med egen band i de utgäende skrifvelserna ett kort 
tillägg, för emottagaren utan tvifvel svärt att dechiifrera, 
men, en gäng genomstafvadt, säkerligen icke svärbegripligt *). 

Saltpetterbruken, öfver hvilka "öfversta befallningen" tillhörde Ewert von 
Hattinge se Reg. d. 22 Jan. 1600. 

J) Reg. För Mats Eriksson, Krigshöfvidsman i Ängermanland att är
ligen bekomma i underhäll ätta och fyratio tunnor spannemäl, sä länge 
han i det kall och embete brukad blifver, d. 25 Mars. Jfr Adlersparre 
l. c. p. 347; Fullmakt för Gasten Skade att vara Ryttmästare öfver Ta-
Taste Ryttare i Finland, d. 16 Apr. 1600. 

2) Sä t. ex. utgingo directe frän Hertigen de noggrannaste instructio
ner icke blott om anskafl'ande för flottans räkning af kött, fläsk, ärter, 
fisk m. m. d., utan äfven om brygd och bakning. I Reg. d. 4 Febr. 
1600 finnes en Fullmakt för N. N. etc., hvari han befalles tili "brygh-
ningh och backningh" för skeppsutredningen använda all den spannemäl, 
som vid Upsala fanns i förräd, "och halfparthen af för:de spannemäll 
skall han latha mältha i got malt , och den andra halfparthen latha male 
i miöll ooh bakass deraf godt skipzbrödh, hvilket skall iväll törkass och 
sedhan sampt medh malthet hatves tillstädes oförskingret tili wijdare 
beskeedh." 

,3) Särskilt bör med afseende pä armens angelägenheter anmärkas, 
att efter Claes Flemings düd ingen Riks-Marsk ännu var utnämnd. An
ders Lindersson erhöll dctfa embete först d. 1 Juli 1600. Reg. s. d. Jfr 
dock äfven Hallenberg, Gustaf I I Adolfs Historia, I I : 267. 

*) Se t. ex. hos Adlersparre 1. o. p. 285 , 385 och Reg. d. 21 April 
1600, der efter en skrifvelse tili Carl Carlsson (Gyllenhielm) och Abel 
Eriksson följer ett tillägg, sa lydande: 

"Detta Effter:nde med H. F , 
N:des eigen band skreffwit. 

Jag hafwer inthet befälet at taga tili säsom i vpille, uthan när nägot 
behöffwes, skole i giöre wäll och fräga oss tili, för an i taga tili effter 
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Samtlige trupperna hade erhällit befallning att vara 
färdiga och samlade pä bestämda orter den 15 Juni ' ) , och 
skulle de pä taget niedtöljande knektarne frän sina respec-
tiva landskap medföra tre mänaders sold, säsom pä riks
dagen i Linköping var öfverenskommet och beviljadt -). 
Denna kost, som under namn af hjelpeskatt uttogs öfver 
heia riket, erlades antingen i "fetaliepartzeler" efter en viss 
utfärdad ordning eller — och detta var sä mycket bättre 
— i penningar, om nägon ej künde komma sädana "partze-
1er" tili väga, som i ordningen förmäldes '). TJtom denna 
hjelpeskatt, som äfvea anväudes tili befästningarnes iord-
ningställande inom landet *) och, säsom ofvan sagdt är, 
uppbars öfver heia riket, äfven i Finland, erhölls frän sist
nämnde landsända ett betydligt bidrag tili krigsomkostna-

ider nässe iagh •will och hafve beskedh man ifrän man och hwart tili the 
utgiffter ähre anwende, säsom skedde ähre, sedan wij drogo ifrä Stock
holm, der rätter ider effter". 

1) Reg. Till Thorsten Christoffersson, d. 10 Maj; Till Ch. Some, d. 

18 Maj 0. fl. 

2) Se hos Stiernman 1. c. Riksdagsbeslutet i Linköping 7:de mom. 

3) Reg. Öppet bref tili Landsändarna, d. 17 Maj 1600, hvari Herti
gen Säger sig boppas, att denua "hjelpeskattspenuing icke skall falla sig 
sig sä besvärlig som J och andre nu sist i Linköping förmente att ske 
skulle, efter J häraf (nl. af den medföljande "Ordningen") väl kunne se, 
att icke högre vill löpa pä en man, som nu sist gjorde en daler i hjel-
pesk.att, an tili 25 öre penningar". Jfr Reg. Till Jost Curtzel, Bo Rib-
bing ra. fl., d. 18 Maj; Till Jacob Koskiäll, d. 22 Maj. Den omnämnda 
"Ordningen" hafva vi ej päträffat, men i ett bref tili Jons TTlfsson, Reg. 
d. 28 Juni , uppräknas säsom "fetaliepartzeler" humbla, Salt, smör, kött 
och fläsk, Salt fisk, torrfisk, malt, mjöl och körn. — Ehuru visserligen 
svärigheter motte vid denna hjelpeskatts upptagande, hafva vi dock blott 
funnit ett exempel pä befrielse derifrän nämligen för bönderna och pre-
sterna i Eskilstuna län, de förre emot "ännu ett dagsverke tili grafven 
vid Eskilstuna", de senare emot lemnande af 1 hast pä 10 prester 
(Reg. Svar pä Broeill Mänssons skrifvelse, d. 1 Juni). Dessutom skulle 
"Ryttare och Knektar, som hemman hafva", för gärden vara fria och 
förskonade. Reg. Svar pä Ifvar Christerssons skrifvelse, d. 27 Juni 1600. 

4) Reg. Till Anders Lindersson, d. 18 Maj. Äfven tili skeppsutred
ningen tog mau af denna skatt, enl. Reg. Till Stäthälhne pä Elfsborg, 
d. 24 Maj; Till Hans Eriksson, d. 13 Juli 1600. 
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derna i de sakörespenningar, hvilkas erläggande äfvenledes 
pä; Linköpings riksdag blifvit ädömdt alla "prester, borgare, 
fogdar, skrifvare, ländsmän och andre (bönder), som der-
.städes hällit hästar under ryttarne, antingen med deras sö
ner, mägar eller andre, eller ock med bref och stämplingar 
lätit sig befinna och bruka emot Hertigen och riket." Till 
strafl' för slika förbrytelser skulle presterna afsättas frän 
sina embeten, men de öfrige böta "tredjedelen af allt, det 
de egde"; andra prester äter, som "sig eljest hafva söndrat 
ifrän oss och riket och icke velat med oss eniga vara att 
hälla utöfver Konungens ed och försäkring och annor rik-
sens rätt och urminnes rättighet, de skola vara förpligtade 
att gifva tili straff fem daler penningar för hvarje tio bön
der, som de hafva i deras gäld." Slutligen nämnas äfven 
Tullmedel och Dagsverkspenningar säsom anvisade tili krigs
folkets underhäll '). 

Icke mindre omsorg använde Hertigen pä flottans ut-
redning, säsom behöflig dels för truppers öfverförande tili 
krigsskädeplatsen och för understödjande af krigsrörelserna 
tili lands, dels ock för säkerhetens betryggande i Östersjön. 
Svenska flottan var denna tid i ett temmeligen förfallet 
tillständ. En regulier flotta hade Sverige först börjat fä 
under Gustaf I , och under Erik XIV hade densamma egt 
en lysande period säväl genom sina bragder som genom 
skeppens antal. Det var det 1563 emellan Sverige och 
Danmark utbrytande kriget, som föranledde Erik att inom 
loppet af nägra fä är förskaffa sig en flotta', redan 1565 
stigande tili 50 större och mindre krigsskepp, "en sädanne 
väll utrustede skipsflotte, som aldrig tillförene afF Sverige 
nthlupen är", och följande är bestäende af 68 bevärade far-
tyg, förutom proviant- och ammunitionsskepp. Under Johan 
IIl:s tid förlorades tili större delen frukterna af de ansträrig-
ningar, Erik gjort för bildandet af en Svensk sjömakt. 
Sjövapnet försummades och inga ätgärder vidtogos för dess 

• 1) Reg. Till Abel Eriksson, d. 10 Maj, Fullmakt für Erik Jöransson, 
d. 19 Maj 1600. 
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förkofran, sä att vid denna tid Sveriges disponibla flotta 
bade var jemförelsevis fätalig ooh i däligt skick '). Her
tigen gjorde allt för att för tillfället anskaffa det nödvän-
diga för utredande af det behöfliga antalet skepp. Sä
dana byggdes denna tid icke blott i Stockholm, Kalmar, 
Westervik och Elfsborg, utan äfven vid Gripsholm, Norr-
köping, Söderköping, Q,vickesund, Talje, Skogbolandet, E-
skil.stuna, Kungsöhr, Westeräs, Nylösse, Thorshälla och i 
Helsingeland 2), och befallde Hertigen, att arbetet pä alla 
dessa stallen skulle "drifvas med all makt och utan forsum-
raelse pä det att skeppen matte med det första och utan 
nägot dröjsmäl färdiga blifva." ') Jern, spik 0. d. bearbe-
tades för flottans räkning hufvudsakligen vid Ortala och 
Wettinge'), tjära henitades ifrän Norrland och Helsing-
land-'), segelväf, lärft, hampväf 0. d. dels ifrän Norrland 
och Helsingland ^), dels uppköptes dylikt ifrän Holland '). 
Dessutom omtalas för flottans räkning särskilta "Repareba-

1) C. A. Gyllengranat, Sveriges Sjökrigshistoria i sammandrag, För
sta Delen p. 111—174. England egde vid Dr. Elisabeths död 1603 en
dast 42 krigsskepp. För öfrigt jfr Reg. d. 11 och 13 Sept. 1699 tili 
Carl Carlsson Gyllenhielm, att han tillsägcr Hans Claesson att han be-
gifver sig tili sjös med skeppsflottau, nl. emot tolf skepp, som Sigismund 
hade i Dantzig liggandes tillrustade. Gyllenhielm befaldes att varna Hans 
Claesson att icke med dem "gifva sig i mangell, med mindre han kan 
vara dem svaregod" — ordres, temmeligen olika konung Eriks före-
bräelse tili Jacob Bagge 1563, att han "utan tvifvel skulle haft mera 
lycka och framgang, der som J hade vägat eder ästad och icke varit sä 
mycket rädde." 

2) Gyllengranat, I. c. I : 143; Reg. Jan. 1599, d. 2, 3, 4 Febr., d. 
7, 8, 25, 27 Mars, d. 19 April, d. 18 Maj 1600. Skogbolandet kallades 
den halfö, hvarä Skokloster ligger. 

3) Reg. Till Abel Eriksson och Johan Märthensson, d. 28 Jan. 1600. 

i) Reg. d. 8, 11 Jan. , d. 21 Febr. 1600. Wettinge, krut- och stycke-

bruk, beläget i Tyresö socken, Stockholms län, Sotholms härad. 

5) Heg. d. 7, 26 Mars. 

6) Beg. d. 7, 18, 26, 27 Mars, d. 18 Maj. 

7) Reg. d. 24 Maj. Hampa hemtades äfven mycket ifrän Lifland. 
Reg. Till Carl Hendriksson Hörn, d. 22 Maj 1600 och Livon. Till Her
tigen frän Hörn d. 27 Juni 1600. 
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nor" med sina "Hampspinnare". Skeppsbyggmästare aflöna-
des ganska rundeligen '), och äfven om skeppstimmermännens 
tillräckliga och ordentliga aflöning var Hertigen man. Dessa 
timmermän voro dels sädana, "som arbetade för dagslbn", 
hufvudsakligen frän Norrland, och aflönades "vecka efter 
vecka", dels ärstimmermän ^). För flottans bemanning, för 
hvilken det mot ärlig lön för beständigt antagna sjöfolket 
ej var tillräckligt, skulle utskrifning ske "dels i alla upp-
städer det mesta sjöfolk, som der künde vara att bekom
ma", dels i "alla sjöstäder i Östergötland och Smäland", 
vidare i Helsingland') och i Finland, frän hvilken sist
nämnda ort allt det sjöfolk bade i städerna och skärgärden, 
som tillförene hade pä skeppen brukade blifvit, skulle för 
flottans bemanning sändas tili Stockholm *). Men da genom 
dessa utskrifningar, ehuru ganska noggrannt och strängt 
verkställda*), ett tillräckligt antal sjöfolk ej künde anskaf-
fas, fylldes bristen medelst värfning, i det man lät "omslä 
och utropa, att alla de, som lust och vilja hafva att lata 
bruka sig för tillbörlig hyra, skola rede betalning derpä 
straxt bekomma." ') Proviant skulle, säsom vanligtvis 
denna tid, intagas för tre mänader. Huru stör den Sven
ska flottan för ögonblicket var, kunna vi ej med bestämd 
visshet uppgifva, men säkert är, att skeppens antal be-

1) Reg. Öpen Befalning för Johan Hallender Skeppsbyggare, d. 1 
Juli 1600. Enligt denna fullmakt skulle han i ärlig lön erhälla 50 da.. 
1er samt dessutom 80 t:r spannemäl, 10 oxar, 10 fär, 1 t:na smör och 
en g.ärd "qvitt och fritt frä alla ährliga uthlagor." 

2) Reg. Till Abel Eriksson och Johan Märthensson, d. 28 Jan. , Till 
Abel Eriksson, d. 14 Febr. 1600. 

3) Reg. Svar tili Carl Carlsson Gyllenhielm, d. 25 Mars 1600. 

4) "Zedell" i Hertigens bref tili Jochim Scheel, Reg. d. 24 Mars. 

5) Reg. Öpet bref för Borgerskapet i Westeräs, d. 28 Mars 1600. 
"Wi hafve nädigast eftcriätit, att för:de Westeräs stad skall härefter va
ra fri och förskonad för knekteutskrifning, men när nägot folk behöfves 
utnämnas tili Bätsmän att bruka pä skeppen, da skola de säväl af den 
staden som andre vara skyldige att lata sig bruka för tillbörlig lön och 
hyra." 

«) Reg. Till Carl Carlsson, d. 4 April 1600. 
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tydllgt förminskats under Johans och Sigismunds regerin-
gar '). 

Flottans Öfverste-Amiral eller Riks-Amiral var Jochim 
Scheel, som dock, efter att föregäende är hafva medföljt 
Hertig Carl tili Finland, derstädes qvarstannat i egenskap 
af Stäthällare i Abo -). Emedlertid var högsta befälet öf
ver flottan i Sverige anförtrodt ät Carl Carlsson Gyllen
hielm, "Amiral och Krigsöfverste uti Södermanland och Ö-
stergbtland." ') Dennes närmaste man voro Under-Amira-
lerne Hans Claesson Bjelkenstierna och Jakob Gottberg *), 
hvarjemte öfver en afdelning af flottan, som lag vid Elfs
borg, Stäthällaren derstädes Knut Kijl var tili Amiral 
förordnad'). 

Den vid Elfsnabben stationerade flottan fick den 13 
Mars ordres att hälla sig "segelredhe thet första isen skju-
ther", emedan den, säsom "närmast tili sjös förhanden", 
borde först gä ut °). I början af April förnyades befallnin
gen tili Gyllenhielm och Bjelkenstierna att med all makt 
drifva pä, att de skepp, som voro liggande i Elfsnabben, 
matte med alla delar tillrustade blifva det första möjliga, 
sä att de ändtligen matte snart komma tili sjös, emedan 
underrättelse hade ingätt, att de Polska skepp, som efter 

1) Jfr Gyllengranat I. c. 1: 173 och Dalin, Svea Rikes Historia I I I : 
2 : 485. Inalles 35 större och mindre fartyg hafva vi funnit namngifna 
säsom deltagande i Svenska flottans rörelser under är 1600. Reg. d. 28 
Jan. , d. 19 April, d. 3, 18 Maj, d. 29 Juni , d. 2 , 17, 18, 19 Juli , d. 
6, 18 Aug., d. 10 Sept. 1600. 

2) Stiernman, Svea och Gotha Höfdingeminne I I : 379, Werving 1. 
c. 1: 345 not a., 466; Reg. Instruction etc. för Axel Ryning och Jochim 
Scheel, d. 8 Nov. 1599. 

3) J. A. Messenius, 1. c. I I : 2. 

4) Reg. d. 13 Mars 1600, Fullmakt för Hans Claesson, att han Un
der-Amiral pä den skeppsflottau, som ligger i Elfsnabben, vara skall. 
S. D. Samma mening för Jakob Gottberg pä alla skepp, som i Nykö
ping ligga. 

5) Reg. d. 27 Mars 1600, Öppen fullmakt för Knut Kijl att blifva A-
miral pä nägra skepp, som ligga vid Elfsborg. Jfr Stiernman I. c. I I : 46. 

«) Reg. d. 13 Mars 1. c. 
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det misslyckade, förut omnämnda, försöket emot Elfsborg 
föregäende äret under Johan Gyllenstierna öfvervintrat i 
Köpenhamn, med det första möjliga ämnade begifva sig der
ifrän tili Danzig och att Lybeckarna utrustade tolf örlogs-
skepp för att dit convojera dem. Särskilt fick Gyllenhielm 
dessutom befallning att lata arrestera och anhälla alla de 
Lybeckska skepp, som befunno sig i Stockholm och rikets 
öfriga sjöstäder tili strafi' för den beställsamma hjelpsamhet, 
som den mäktiga handelsstaden bevisat Sigismund '). 

I medlet af April mänad började skeppsutredningen af-
slutas bade vid Elfsborg )̂ och vid Stockholm och Elfs
nabben. Till detta sistnämnda stalle, der tre skepp, För-
gyllda Lejonet, Flygande Hjorten och Hvita Falken lägo 
tili alla delar färdiga och ett fjerde, Tre Kronor, i det 
närmaste rustadt, skulle alla de vid Stockholm liggande 
skepp, som voro i ordning, "Morianen undantagandes", med 
första möjliga vind begifva sig ut. De skulle dit beledsagas 
af Gyllenhielm sjelf pä Amiralskeppet Wasen och Bjelken
stierna pä Under-Amiralsskeppet Svarte Ryttaren. Till 
"Skeppare" pä Amiralsskeppet utnämnde Hertigen sjelf Söf
ring Stensson, men "de andre Capitener" skulle Gyllenhielm 
förordna "af dem, som der kunna förhanden vara, efter vi, 
skrifver Hertigen, icke veta, hvilka som tillstädes äro eller 
ej." Tillika skulle, emedan omkring 200 "bysseskytter" för 
flottan behöfdes utom dem, man redan hade, sädane af 
Arklimästaren Erik Jönsson tills vidare ur knektefenikorna 
utskrifvas, hvarvid han dock erinrades att "icke utnämna 
mänga frän en fenika, utan blott nägra ifrän hvarje, att 
niantalet pä knektarna icke matte synnerligen blifva för-
minskadt." ') 

1) Reg. Till Carl Carlsson, d. 4 och 11 April. 

2) Reg. Till Anders Lindersson, d; 18 April. 

3) Reg. Till Carl Carlsson, d. 19 April. Ännu i början af Maj ha
de emellertid Gyllenhielm ej lätit flottan afgä tili Elfsnabben, säsom han 
föregaf, af brist pä fetalier. Hertigen blef häröfver förtörnad och läter 
Gyllenhielm veta sin "mening, att det, som de nu ligga och förtära der 
vid bryggan, dermed kunna de väl uti skären hehjelpa sig tili dess de 
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De ofvannämnde "Polniske fribytarne" hade emedlertid 
ifrän Köpenhamn afseglat tili Lybeck, innan ännu Gyllen
hielm ens hunnit med sina skepp komma ut tili Elfsnabben. 
För detta sitt dröjsmäl fick han ock af Hertigen uppbära 
förebräelser, hvarjemte han befalldes att icke lata nägra 
köpmansskepp löpa ut förr an örlogsflottan kommit tili sjös, 
pä det ej de Polske matte fä nägon kunskap om, "hvad 
vär skeppsflotta lider och derigenom sedan fatta mod och 
ställa kosan ät Danzig." '). Vidare skulle "sju af de smär-
ste skeppen" skyndsamligen göras klara för att med de 
Svenske sändebuden afgä tili Narva 2). Tvä skepp, Räfven 
och Hauen, skulle under befäl af Didrik Schermez von Ro-
stoch ') begifva sig ät Kalmarsund och efter att der hafva 
förenat sig med Stjernan och tre andra skepp gä tili sjös 
"tili att fornimma, om de Polniske utliggare, som i förlidne 
höst voro utsände ifrän Danzig, äro uti sjön och om de nä
got fiendtligt akta sig företaga emot Sveriges Rike och dess 
undersäter." Till Reval beordrades d. 10 Maj ätta skepp 
under Gottbergs befäl att öfvervaka förbudet för Lybeckar
na att der drifva handel, en expedition, som dock tyckes 
blifvit antingen helt och hallet ioställd, eller ock ganska 
hastigt utförd *), ty redan den 24 i samma mänad emottog 
Bjelkenstierna befallning att i egenskap af Amiral jemte 
Under-Amiralen Gottberg )̂ begifva sig med den ännu vid 
Elfsnabben under väntan pä vind qvarliggande flottan "sö-

mera undsättning bekomma. Oss tyckes ock, att den, som hafver öl 
och bröd, kött och fläsk, smör och gryn, han kan väl hälla lifvet uppe 
med och stilla hungern, fast om han an icke alltid bekommer fisk," Reg. 
Svar pä Carl Carlssons skrifvelse, d. 2 Maj 1600. 

1) Reg. Till Carl Carlsson, d. 6 Maj. 
2) Reg. Till Carl Carlss.n, d. 30 April, d. 6 Maj. 

3) Reg. Instruction för D. S. v. Rostoch, d. 3 Maj, hvari det beter: 
"Och skall han och de andre icke tillfoga nägra, ehvad de äro Lybske, 
Danske skepp, Rewelske eller andra, nägon skada pä folk, skepp eller 
göds, vid straff tillgörandes" etc. 

4) Livon. Till Hertig Carl frän Jakob Gottberg, d. 19 Maj. 

5) Reg. Fullmakt för Hans Claesson, d. 24 Maj; 3. d. Fullmakt för 
Jakob Gottberg. 
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derut" för att förhindra allt "sädant fiendtligt förehafvande, 
som härtill emot oss och riket och mängen oskyldig han-
delsman är brukadt vordet och hälla sjön reu, och der sä 
bänder, att han uti sjön öfverkommer nägre af Konungens i 
Polen utliggare eller andre, som oss och riket fiendtligen 
mena och nägon skada tillfoga vilja, da skall han sädant 
deras uppsät förhindra och med lif och blöd afvärja. Men 
eljest skall han ingen nägot mehn, förfäng eller skada till
foga, ntan sig emot hvar och en fredligen förhälla och 
särdeles taga sig tili vara, att han icke uti de Danske 
hamnar nägot angrepp gör, med mindre an sä künde ske, 
att han med fienderna uti öppna sjön komme tili mangels 
och in pä de Danske strömmar honom förfölja skulle, da 
mä han i sädant fall göra sitt bästa, och efter de Lybske 
ännu icke hafva förklarat sig, om de vilja förlika sig med 
oss för den hän, spott och skada, som de oss och riket 
hafva tillfogat, och tiden nu förlupen är, inom hvilken de 
sig emot oss förklara skulle och vi dem vär fria säkerhet 
hafva tillsagt, derföre sä skall han anhälla sä mänga Lyb
ske skepp, som han uti sjön öfverkomma kan och af dem 
ett eller tu släppa, som löpa tili Lybeck och gifva tillkän
na, att de skola vara förtänkte tili att förlika sig med oss 
och riket, eljest sä vilja vi göra annat tili saken. Men af 
godset samt hvad annat som pä skeppen finnas kan, det 
skall han icke tili det ringaste förskingra vid högsta straff 
och onäd, utan hälla det mindre med det största tillstädes 
oförryckt tills vidare. Sin resa skall han taga härifrän ät 
Bornholm, och när han sig pä det farvattnet nägon tid 
hafver förhällit, da skall han hälla sjön emellan Danzig och 
Öland, och hvad tidningar som hau bekommer, derom skall 
han lata oss fornimma." 

De bäda amiralerna afseglade och gingo ända tili "red-
den vid Lybeck", der de höUo ett sammanträde med Ly
beckarne, som lofvade att tili den 20 Juli, "om vinden fo
gade", infinna sig i Stockholm och med Hertigen ingä tör-
likning, äfvensom att arrestera alla de Polska skeppen, som 
1 Lybeck qvarlägo, och ej släppa dem derifrän förrän sakeü 
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efter lag octi rätt blifvit afgjord ') . Efter väl förrättadt 
ärende ätervände de frän Lybeck tili Kalmarsund, dit de 
"med behällen resa" ankomme d. 1 Juli ^). Der ätskilldes 
de. Bjelkenstierna med fyra skepp, Engelen, Draken, Peli
kanen ocli Björnen, och sä mänga knektar, som pä dessa 
"nödtorfteligen" beliöfdes, begaf sig äter tili Elfsnabben, 
der skeppen skulle tills vidare förblifva liggande och krigs
folket hemförlofvas. Gottberg skulle deremot med de öfriga 
skeppen qvarstanna i Kalmarsund och der invänta en för-
stärkning af fem skepp frän Elfsborg, hvilka under Knut 
Kijls och Söfring Jönssons befäl blifvit befallda att derstä
des (i Kalraarsund) med honom förena sig ^). Emedlertid 
skulle han hemförlofva de knektar, som hittills följt honom, 
och intaga ny besättning frän Öland och häraderna "näst 
om Kalmar". Derjemte skulle han alltid hafva "tu eller 
tre, eftersom lägenheten tillsäge kan, af de smä skeppen 
tili sjös att fornimma, hvilka nyheter ute pä sjön künde 

i ) Reg. "Zedel af Herrens eigen band" i öppet bref tili Knut Kijl , 
d. 2 Juli 1600. 

2) Reg. Svar pä Hans Claessons och Jakob Gottbergs skrifvelse an-
langandes de Lybske, d. 17 Juli. 

3) De fem skeppens namn voro Scipio, Hector, Herkules, Svanen och 
Danske Mannen. Reg. Memorial d. 1 Juli; Till Stäthällarne pä EJfsborg» 
4. 29 Juni; Fullmakt för Knut Kijl , d. 30 Juni. — Vid passagen genom 
Öresund skulle dessa skepp "sättia och skjuta Svensk lössen, och sedan 
gifva sigh hoss Slottzherren ahn, att the ähre af oss beskeede til att lö-
pe ätt Stockholm och Nykiöpingh, Hvar thette da bliffwer them effter-
lathet, Szä skola the löffta ancharen och löpa fortt, Men förwägras them, 
da skola the swara, att H. K. M:dt tilförännde haffwer swaratt H. F. N. 
then tid H. F. N. beswärade sigh therföre the Pälenske frijbyter at vrara 
deregiennom slupne, att H. K. M:ts strümer wäre frij för hwar man, och 
förthenskuldh förundrar hvarföre H. F. N. bliffwer nu förmentt att lätha 
sina skip löpa ther egionnom, althenstund sädant ähr blifwit effterlathet 
uthi ett sädant fiendtligt förehafvande som dhä förhanden hades, och 
hwar thet inthet hielpe kan, dhä skole the löpe pä tilbaka igien." Beg. 
Zedel i Anders Lindersson bref d. 24 Maj, Söfring Jüussun (tili Gedde-
iiäs, se Stiernman, 1. c. I I : 48 fi'.) kallas Under-Ämiral bade i ofvan
nämnde "Memorial" af d. 1 Juli och i brefvet tili Stäthällarne pä Elfs
borg d. 29 Juni. 
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vanka. Fetalie skulle han erhälla genom Stäthällaren i 
Kalmar, Hans Eriksson (Ulfsparre), af "hjelpeskatten, ärliga 
räntan eller hvad han annars künde komma tili väga'). 
Sedan eskadern sälunda blifvit i ordning och förstarkningen 
ifrän Elfsborg anländt, afgick denna "Sveriges Rikes Skepps
flotta" utät Östersjön. Enligt gifna ordres ställde Gottberg 
kosan först ät Riga, der han skulle öfverlemna tili Borg
mästare och räd en skrifvelse ifrän Hertigen samt "befiita 
sig att fornimma, huru de Eigiske voro tili sinnes, om de 
neutraliske vara ville och ingendera parten bifalla eller ock 
de sig nägot fiendtligt emot detta rike företaga ville. Och 
eftersom de Rigiske i mänga är, skrifver Hertigen, varit 
oss säväl som detta rikes undersäter en stör summa pen
ningar skyldige, hvilken bade med intresse och omkostnad 
pä sä mänga är sig tili en ansenlig summa belöper, sä 
skulle han fräga dem, om de förbemälde summa penningar 
tili att vederlägga tillsinnes voro eller ej. Och hvar han 
nu förnimmer, att förbemälde Rigiske tili all god vänskap, 
frid och enighet äro benägne, da skall han dem icke nägot 
väldsamligen tillfoga antingen med arrest eller annat pä 
deras skepp eller gods, utan hellre hvar nöden sä kräfver 
och de Rigiske det begärandes varde med all möjelig flit 
dem försvara och beskydda i allt det, som kan lända de 
Päfviskes tyranniske förehafvande, som de genom sädant 
onödigt krigsväsende gerna ville upprätta och pä banan föra, 
tili afbräck och förhindring. Hvar deremot sä är, att de Ri
giske icke sä tili sinnes äro, utan nägot fiendtligt emot oss 
och detta rike yppa och företaga vilja och med de Polska 
Ständerna sig delaktige göra, oss tili att förfölja, da skall 
han deras skepp och gods, ehvar de anträffas kunna, arre
stera och anhälla och med största möjliga flit hjelpa tili 
dem att förfölja och det tillfoga, som den ene uppenbare 
fienden den andra göra och tillfoga bör." )̂ 

1) Reg. Till Hans Claesson, d. 17 Juli; Till Jakob Gottberg, d. 12 
Juli; Till Hans Eriksson, d. 13 Juli. 

2) Reg. Fullmakt för N. N. Capiten etc., d. 16 Juli 1600. 
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Sälunda hade flottan redan en god tid varit i rörelse, 
innan ännu nägra följder omtalas af armens utrustning. Här
med gick det ocksä trots Hertigens ansträngningar ganska 
längsamt. Redan tidigt pä vären, säsom förut är nämndt, 
var den 15 Juni bestämd tili samlingsdag för de särskilta 
land.skapens Hofmän och Knektar, som i taget tili Est
land skulle deltaga. Till "General-Öfverste" för allt krigs
folket i Lifland, "säväl det, som nu allaredan der i lands 
ändan är, som det ock härefter tillkommandes varder", ut-
nämndes Carl Carlsson Gyllenhielm och honom tili hjelp 
och biträde Krigsöfverstarne Hans Bengtsson ') och Johan 
Derfelt'). Gyllenhielm fick först befallning att medtaga tvä 
fenikor, lydande under Nils Bengtssons och Stafltan Mic-
kelssons befäl, samt "af den hjelp, som nu af Upland ut-
gjord varder, särdeles af de härader, näst Stockholm lig
ga, sä mycken fetalie, som pä tre mänaders tid künde belö-
pa sig" pä förenämnda knektar; men detta ändrades straxt 
derefter sä, att han "nu i förstone" skulle taga med sig 
Erik Bengtssons och Carl Birgerssons fenikor och med dessa 
oförtöfvadt öfvergä tili Finland, derifrän medtaga ytterliga
re tvä fenikor och med dessa trupper sä snart som möjligt 
öfvergä tili Lifland. 

Med sädana ordres afseglade Gyllenhielm öfver Finland 
tili Estland och ankom tili Reval den 19 Juli. Hertigen 
lofvade att inom kort komma efter ^). De trupper, som 
skulle medfölja honom, höllo ock nu som bäst pä att sam-
las. Trupperne frän Westergötland och Östergötland skulle 
möta i Stockholm *), Smälandsknektarne under Christian 
Some skulle embarkera i Westervik och gä Hertigen tili 

1) So Werving 1. c. I : 462. 

2) Stiernman 1. c. I I ; 380. Reg. Fullmakt för Carl Carlsson, den 9 
Juni 1600. 

3) Reg. Till Carl Carlsson, svar pä bans skrifvelse, d. 29 Juni. 

4) Reg. Till Thorsten Christoffersson, d. 10 Maj; Till Olof Bosson 
att med 2 Westgötafenikor möta i Stockholm, af hvilka den ena skulle 
taga genom Wassbo och Nerike "och sä vidare landvägen ät Stockholm", 
d. 19 Maj, d. 18, 21 Juli. 

4. 
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mötes tili Furusund'), krigsfolket frän Norrland Under Päf-
vel Jöransson skulle frän Gefle möta vid Aland eller Hel
singfors ''), tvä fenikor frän Österbotten skulle Befallnings-
mannen derstädes Augustinus Larsson "blifva följaktig tili 
Finland" Hertigen tili mötes ' ) , hvarjemte för Finska krigs
folket, som alltsammans, "bade ryttare och knektar", skulle 
medfölja tili Lifland, i allmänhet gällde den befallningen, 
att "lata sig vid sjökanten tillstädes finna." *) Huru stör 
den krigsmakt var, som Hertigen nu lät tili Lifland öfver
föra, är sä mycket svärare att bestämma som vi ej pä den
samma i oss tillgängliga originalhandlingar päträffat nägon 
uppgift, och författare af denna tids historia dels allde
les icke uppgifva den •'), dels i sina uppgifter, utan omnäm-
nande af sina källor, vexla emellan 30,000 och 9,000 man ''). 
Detta sistnämnda antal anse vi dock komma verkligheten 
ganska nära '). 

Till Stockholm hade emedlertid pä Hertigens kallelse i 

1) Beg. Till Christian Some, d. 19 Maj 1600. 

2) Reg. Till Päfvel Jöransson, d. 19 Maj 1600. 

3) Reg. Fullmakt för Augustinus Larsson, d. 12 Juni. 

4) Reg. Bref tili Johan Bengtsson, Jesper Andersson och Johan Der
felt, att de med deras knektar möta H. F . N., d. 12 Jul i ; s. d. Fullmakt 
för Mats Larsson (Cruus); Minnes-Zedel för Mats Larsson tili Hariewalla 
(Harfvilla, jfr Stiernman I. c. I I : 426, 467), d. 16 Juli. 

5) Werving 1. c. II: 25, Dalin, Geijer. 

6) E. M. Fant, TJtkast tili Svenska Historien I I : 136 uppgifver 30,000; 
Eühs, Svea Rikes Historia (IV: 30.) 9,000; jfr Hjärn I. c. p. 382. 

7) Sammanföra vi alla de trupper, som vi uttryckligen pä olika stal
len funnit uppgifna säsom beordrade att medfölja tili Lifland, och dervid 
heräkna hvarje fenika tili 400 man (enligt Reg. d. 19 Maj 1600 tili Chri
stian Some och Olof Bosson) och hvarje Ryttarefana tili 300 man (enl. 
Reg. d. 11 Aug. 1599: Instruction för Carl Carlsson, och Ordningen af 
d. 8 Jan. 1602) sä fä vi ett antal af 6,300 man fotfolk (en fenika under 
Esked Lindersson uppgifves särskilt tili 300 man i Reg. d. 14 Aug. 1600) 
och 3000 ryttare, Adelns rusttjenst oberäknad, som dock säkerligen var 
mycket obetydlig. Summan blifver säledes föga öfver 9,300. Härtill 
kommer, att Hertigen följande är frän Reval päbjöd en allm-tn utskrif
ning i Sverige och Finland af "friskt folk, som de andre, hvilka här 
heia äret hafva varit, förlossa kunna", nämligen ifrän 
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medlet af Juli inänad samlats ett möte af "gode herrar och 
man af adel och andre." ') För dessa tillkännagaf Herti
gen sin afsigt att personligeu med en hop af rikets krios-
folk begifva sig öfver tili Lifland, "icke i fiendtlig afsigt 
emot Polackarne eller eljest, utan tili befordrande af den 
pägäende underhandlingen med Ryssarne om stadfästelse pä 
fredsfördraget och tili försvarande af Sveriges befästningar 
der i landsandan, om de Poler nägot fiendtligt deremot eller 
ock eljest sig väldsamligen in pä H. F. N. och Sveriges kro
na nödga och tränga ville." Dock önskade Hertigen förut 
inhemta ständernas räd och betänkande i saken, om dem 
syntes vara nödigt och nyttigt, att H. F. N. i egen person 
sig derhädan skulle begifva eller ock icke, eller hvilket nyt-
tigare künde vara, antingen att H. F. N. blefve hemma eller 
begäfve sig dit. Om nu Hertigen sjelf drog dit öfver med 
sitt krigsfolk, sä önskade han veta, "om de af adeln 
och andre, som H. F. N. beordrat med sig, ville blifva H. 
F. N. godvilleligen följaktige eller ej, sä ock om de hemma-
varande ville vara hans tillförordnade gode man i landsän-
darne, pä befästningarne och i ärabetena bistäudige, hvar 

Smäland 1000. 
Wester- och Östergötland 1000. 

Södermanland, Nerike, Wermland, Dal , Wassbo och 
Walla härad 1000. 

Westmanland och Dalarna 1000. 

Upland och Trögdeu 1000. 
Helsingland, Gestrikland, Äugermanland och Medel-

pad 1000. 
Öster- och Westerbotten 1000. 
Finland . . , 2000. 

S:a 9000. 
Reg. Till N. N. att lata förkunna de oppne bref uti landsändarne om 
krigsfolk och fetalie tili deras behof, d. 3 Maj 1601. Jfr Adlersparre I. 
c. p. 195 och Reg. Svar pä Jöran Erikssons m. fl. skrifvelse, d. 19 Juni 
1601. 

1) -ingäende detta möte finnes väl icke i R. A. tillräcklige materi-
alier för att bestämma, huru det var sammansatt; men da propositionen 
är stäUd "tili de gode herrar och man af adel och andre" samt endast 
Adelns svar finnes, är ingen anledning att anse det för en allmän riksdag. 
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nägot buller eller uppror, antingen inbördes eller eljest, sig 
yppa och tilldraga künde i H. F . N:s fränvaro, samt hvad 
hjelp han frän Sverige künde hafva at t förvänta, om han 
tilläfventyrs med allt krigsfolket vintern öfver landet och 
befästningarne tili försvar blifva mäste", och slutligen, "om 
Ständerna icke ansäge nödigt och rädsamt, a t t H. F . N. i 
egen person skulle deltaga i taget , hvilka de da tyckte bäst 
bruklige och tjenlige vara , en eller flere, bade at t förestä 
krigsfolket och eljest a t t beställa om de saker, som der i 
landsandan nödige och nödtorftige vara künde ' ) . 

Till svar härpä förklarade ständerna sitt fullkomliga 
gillande af det tillärnade taget säsom "alldeles nyttigt och 
af nöden, rikets befästningar och gränser tili försvar säsom 
ock tili ett fullkomligt beslut pä den evigvarande freden 
Sveriges krona och Ryssen emellan", men om H. F . N:s 
egen person künde de icke tryggeligen tillräda, i bet raktan-
de deraf, a t t man ännu icke "fuUkomligen visste, huru P o 
lackarne künde vara tili sinnes, och der H. F . N. ännu of-
tare skulle sätta sin person i nägon fara, säsom ofta t i l l 
förne händt är, uppä hvilken näst Gud heia Sveriges k r o 
nas och alias yttersta välfärd bänger, syntes icke rädligt 
vara , helst man icke heller rätteligen visste, hvad god 
grannsämja man hos andra sina nabor künde hafva tili a t t 
förmoda. Sä är här ock at t frukta, att här inrikes ännu 
tili äfventyrs kan finnas nägot ogräs vara öfverblifvet, som 
i H. F . N:s fränvaro kan understä sig nägot buller a t t b e -
gynna. Om derföre de vigtiga ärenden pä den Lifländska 
sidan utan Hertigens personliga närvaro der künde u t rä t t as , 
syntes det rädligt vara , att H. F . N. härmed förskonades. 
Dock ställdes allt detta tili H. F . N:s eget af Gud välbe-
gäfvade betänkande, och skulle Ridderskapet, säframt H. F . 
N. ändtligen sjelf mäste taga sig denna resan uppä, af öd-

I) Reg. Pä desse efterskrifne ärender begärer den Höghorne Furste 
och Herre Herr Carl, Sveriges Rikes Regerande Arffurste, Hertig til Sö
dermanland, Nerike och Wermland, att de gode Herrar och Man af Adel 
och andre, som pä denna tid här i Stockholm församiade äre, ville gifva 
H. F. N. deras rädsamma betänkande och svar tillkänna, d. 13 Juli 1600. 
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mjukt, tröget och rätträdigt hjerta hafva dertill önskat Guds 
den Allrahögstes rundeliga välsignelse och sig hörsamligen 
efterrätta, hvad dem af H. F. N. künde blifva befaldt, och 
skulle H. F. N. näst Guds hjelp icke finnä fei eller brist 
hvarken här hemma eller derborta." Med afseende pä krigs-
härens möjliga bortovaro under vintern begärde ständerna, 
att i hvar landsända af vissa tillförordnade personer matte 
i tid blifva handladt derom, hvad undersäterne künde dräg-
ligast vara, ty utan hjelp och undsättning künde de väl be
sinna, att H. F. N. icke künde vara. Skulle äter Herti
gen blifva hemma, ställde de tili hans eget nädiga väl-
behag att bestämma, hvilka personer han sjelf ansäg mest 
tjeuliga att förestä krigsfolket och den landsandan, i den 
fullkomliga förhoppning, att "eho H. F. N. täcktes det till-
betro, skulle man sig derutinnan icke förvägra utan H. F. 
N;s vilja dermed säväl som i allt annat hörsamligen efter
rätta". I afseende pä de tvä man, som han redan till-
förordnat i Estland, nämligen Carl Hendriksson Hörn öfver 
landet och Carl Carlsson öfver krigsfolket, künde ständerna 
intet annat finna, an att bade voro dugligamän, som skulle 
sina ämbeten väl förestä '). 

Efter detta svar, som ej rubbade Hertigens beslut att 
sjelf medfölja sina trupper tili Estland utan afseende pä 
allt omak och besvär, som dermed künde vara förenadt, 
tog Hertigen afsked af ständerna med en förmaning tili sam-
drägt och enighet och framför allt "att aldrig lata sig ifrän 
Guds klara och rena ord tili den villfarande päfviska läran 
förföra eller främmande herrskap täla", utan tröget hälla 
sig tili de näst föregäende ärens riksdagsbeslut och i allt 
Visa trohet och lydnad -). 

Samtidigt utfärdade Hertigen fuUmakter för dem, som 
under hans fränvaro skulle vara Stäthällare pä rikets fäst-

1) Ridderskapets och Adelns svar pä Hertig Carls proposition, Stock
holm d. 19 Juli 1600; finnes bland Acta Historica i R. A. 

2) Werving 1. c. II: 25. 
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ningar '). Till Riks-Marsk, "att han näst Hertigen öfver-
ste befallningen öfver allt rikets krigsfolk bade Hofmän och 
Knektar hafva skall", utnämndes Anders Lindersson tili 
Restad, Stäthällare pä Elfsborg ^). Slutligen aflät Hertig 
Carl den 30 Juli en skrifvelse tili undersäterne )̂ i heia ri
ket, i hvilken han, liksom förut för ständerna, förklarade, 
att han funnit sig föranläten att personligen öfvergä tili 
Lifland "icke i den akt och mening att nägot fiendtligt emot 
nägon företaga, utan först tili att fornimma, huru med den 
korskyssningen och stadfästelsen blifva künde pä den evär-
deliga fred, som emellan Sverige och Ryssland var upprät-
tad, med hvilken ännu icke var kommet tili fullkomligt be
slut, sä ock eljest tili att fornimma om den orätt, som 
Sveriges krona pä dess egendom i dessa landsändar är ve
derfaren bade af dem, som sig utan lag och rätt kronans 
egendom tillegnat hafva, sä ock af andre, och eljest för-
hjelpe hvar ock en tili det, som lag och rättvist kan vara, 
och i sä mätto genom vär personliga närvaro komma all-
ting^ der i landsandan uti rätt och godt skick och lag igen 
eftersom det pä denna sida, Gud dess lof, i det närmaste 
skedt är." Härjemte tillade han en kraftig uppmaning tili 
redligt motarbetande af alla de Päfviskes stämplingar och 
tili upprätthällande af den ordning och frid, hvartill landet 
nu ändtligen kommit. Dagen efter denna skrifvelses utfär-

1) Reg. d. 16 och 17 Juli. Befälhafvare för de trupper, som icke 
skulle medfölja tili Lifland, hade redan förut blifvit forordnade. Reg. d. 
18 Maj. 

'^) Öpen fullmakt för Anders Lindersson att blifva Riksens Marsk, 
säsom ock hafva befallningen utöfver Rikets krigsfolk i H. F. N:s frän
varo, Reg. d. 1 Juli 1600. — Äfven i afseende pä "Cammersakerna" och 
Handeln i Stockholm utfärdade Hertigen vid sin afresa särskilta instruc
tioner att under hans fränvaro tjena til! ledning, Reg. d. 3 Aug., dat. 
Furusund. 

3) Reg. Öppet bref tili alla landsändar, huru de sig uti H. F. N:s 
fränvarojförhälla skola, d. 30 Juli 1600. Ett annat bref: Till alla Be
fallningsman, huru de sig uti H. F. N:s fränvaro förhälla skola, utfarda
des d. 29 Juni , nägot kortare, men i öfrigt af samma innehäll. Reg. d. 
29 Juni. 
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daude, d. 31 Juli, lemnade Hertigen med hären och flottan 
Stockholm och anlande tili Reval d. 9 Aug. ') . 

Innan vi öfvergä tili skildringen af de händelser, som 
blefvo en följd af Hertig Carls ankomst tili Estland, vilja 
vi öfverblicka det närvarande tillständet i denna provins 
samt redogöra för de framsteg, Hertigens sak gjort under 
den tid, som förflutit efter Narvas förut omtalade öfvergäng. 

Om Sveriges ställning i allmänhet vid denna tid med 
sanning tecknas af Hertig Carl sjelf, da han bittert beklagar 
sig öfver "all den vedermöda och obeständ, som nu för banden 
är, dermed inbördes oenighet och blodsutgjutelse är upp-
väckt, lag och rättvisa nedertryckta, land och folk i grund 
förderfvade och rikets ränta och uppbörd förskingrade" ^), sä 
gällde detta ännu vida mera om den del af riket, som ut-
gjorde skädeplatsen för det krig, med hvilket vi här syssel-
sätta oss. Tillständet i Estland var nämligen vid denna 
tidpunkt enligt samtida öfverensstämmande vittnesbörd syn
nerligen beklagansvärdt. Redan vid den tid, da detta land 
införllfvades med Svenska kronan, var det af inre slitningar 
och yttre strider utmattadt och försvagadt, och under de snart 
fyratio är, som denna förening varat, hade de beständiga 

1) Hertig Carl ätföljdes af sin gemäl, sin son Gustaf Adolf, sin brors-
son Hertig Johan af Östergötland, sin dotter Katharina och sin systerdotter 
Margaretha (Jfr Girs, Johan III:s Chrönika, Tab. I). Dessutom nämnas 
särskilt bland hans följeslagare Grefvarne Maurits Stensson Lejonhufvud 
(Jfr Stiernman 1. c. I : 164, 180, 197) och Magnus Brahe (I. c. I I : 312) 
samt Hertigens Räd Friherre Nils Thuresson Bjelke (1. c. I : 274, 331) 
och Ludbert Cawer (I. c. I ; 109 och Rosenhane, Svea Rikes Rädslängd, 
V Afd. p. 4). Hertigens färd gick genom Furusund, Älandsskären, Kor-
peström, Jungfrusund tili Hangö-udde (d. 6 Aug.), vidare genom Hästö-
sund tili Elgö (? Aigin, Alglosund, Alegresund, Alegrod), der man lag 
stilla d. 7 och 8, hvarefter öfverseglingen tili Reval med god vind sked
de d. 9 Aug. Jfr Reg. 31 Juli — 9 Aug. och "Almanachs-anteckningar 
för är 1600 af en Tysk tjensteman i Kon. Karl IX:s Kansli, förut i lik-
artad egenskap .anställd hos ätskilliga Tyska Furstar" (i Kongl. Biblioth. 
i Stockholm författaren delgifne af E. O. Amanuensen derstädes Magister 
Wieseigren). 

••') Keg. "Tänkesedel" i bref tili Fin.ska Adeln, d. 28 Sept. 1599. 
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krigen med Ryssland ingalunda kunnat bidraga tili upp-
hjelpande af ställningen. Tvärtom hade jemte dessa krig 
pest och hungersnöd flera ganger härjat landet. Under sä
dana förhallanden var det visserligen för innevänarne en 
stör tröst och lättnad att med orubbade privilegier ätnjuta 
en frihet och sjelfständighet, vida skilda frän det tväng 
och förtryck i politiskt och religiöst hänseende, som den 
Polska andelen af Lifland var underkastad; men detta kün
de icke hindra, att da landet nu äter, efter en kort tid af 
lugn och hvila, blef skädeplatsen för ett nytt krig, klago
mäl frän alla hall hördes öfver det herrskande eläudet. Un
der de fä är, som förflutit efter fredens afslutande med 
Ryssland, hade den olyckliga ställningen i Sverige icke med-
gifvit att i nägon man bidraga tili hotande af de skador, 
Estland lidit genom det längvariga kriget. Ocksä rädde der 
nu öfverallt en stör brist; öfverallt herrskade oordning, 
svek och bedrägeri i förvaltningen, otrygghet och osäkerhet 
bland befolkningen samt vankelmod, tvekan och misstänk-
samhet i alla sinnen. De skrifvelser, Peder Stolpe frän 
Narva aflät tili Hertigen, lemna ganska omständliga bidrag 
tili skildringen af tillständet i landet. Redan i Nov. 1599 
beklagar han sig öfver det ringa förräd, som i Narva fanns 
tili krigsfolkets underhäll. Redan före bans ankomst dit 
hade fogdarne frän de underlydande slottslänen levererat 
största delen af den ärliga räntan tili underhäll af slottet 
och af det krigsfolk, som före befästningens öfvergäng inne
haft densamma. Slottets ärliga ränta var ocksä bögst obe
tydlig, ty den var tili större delen bortförlänad, och i följd 
deraf kronans bönder, säsom varande ganska fä, högligen 
betungade. Af stadens borgerskap var ingen synnerlig hjelp 
att vänta, ty "der var ringa mantal och stör fattigdom hos 
mesteparten af innevänarne". "Med stör nöd och besvär" 
hade de "uti ätskiUigt och mängahanda slags mynt försträckt 
ett hundra daler — och künde man dem nu i förstone icke 
vidare besvära, ty de äro mäkte ömine" '). Stolpe visste 

1) "Borgerskapet här i Narva hafver mig sin arma lägenhet och till
ständ med stör besväring tillkännagifvit, huru som deras uäring, handel 
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"ingen räd" att tillfredsställa krigsfolket, som dagligen of-
verlupo honom och utfordrade sin sold '), och han fruktade 
högligen, att det under dessa förhallanden skulle "taga sig 
nägot annat före." )̂ Sädant var tillständet i Narva redan 
pä hosten 1599, och naturligtvis voro bristen och svärig-
heterna i ständigt stigande, da ingenstädesifrän nägon und
sättning ankom. Ifrän Axel Ryning och Jochim Scheel )̂ hade 
Stolpe, oaktadt upprepad anhällan, ännu pä vären 1600 
icke erhällit "tili en fyrks värde hvarken i fetalie eller span
nemäl", och da Jöran Boije pämintes om sina löften att 
komma tili hjelp undskyllde han sig "med det mehnföre, 
som da var och den länga vagen emellan Reval och Narva". 
Ej bättre uppfyllde Timophei de förbiridelser, han ätagit sig. 
"Icke en penning" hade han ännu lemnat ifrän sig. Stolpe 
utan bade lifsmedel och andra tillgängar var sälunda bragt 

och vandel blifver dem alldeles förkortad och nästan afhänd och dem i 
manga mätto emot denne stads urminnes rättighet och privilegier för när 
sker, eftersom E. F. N. vidare af deras skriftliga och författade besvärin-
gar nädigst hafrer tili att fornimma, i det att tili denna stad i mänga 
är frän främmande nationer, som tillförende ske plägat, ingen tillförning 
är kommen eller nägot fritt seglats varit tillstadt. Ty alle de främman
de skepp, som tili denna Lifländska sida stallt sin kosa, äro blifue för-
budne att lända hit tili Narva, utan hafva mäst söka tili Reval, der de 
äro aflastade blefne". Härigenom voro innevänarne i Narva "komna i 
stör oförmögenhet, sä att mesteparten, undantagandes fem eller sex bor
gare, äro derigenom komue i armod och snart sagdt ifrän all sin han
del och vandel. Sä äro ock mänge hus här i staden sä förfallne och 
i fejdetiden illa skamferade och somlige i grund slagne, sä'"att här icke 
mänga hus äro, som folk kan vistas ut i , och sä framt de icke pä annat 
satt an härtill skett är blifva hulpne och privilegierade faller snart det 
ena huset pä det andra och all deras handel och näring blifver om in
tet". Livon. Till Hertigen fr. P . Stolpe, Narva d. 15 Mars 1600. 

i ) "Besynnerligen de Tyske soMaler, hvilka icke med ringa ting vele 
vara försörgde, ty de tiga aldrig längre an de äro matte". — De funnos, 
som hade pä sin aflöning att fordra "ätta ärs penningar och sju ärs klä
de", Livon. Till Hertigen frän Hakan Arklimäster m. fl., Wittensten d. 
22 Febr. 1600. 

2) Livon. Till Hertigen fr. P . Stolpe, d. 6 Nov. 1599. 

;>) Se ofvan pag. 20. 



i det största trängmäl. Soldaterna började sjukna och dö i 
följd af den usla kosten och de däliga bostäderna, i hvilka 
de mäste inhysas ' ) . Säväl härigenom som genom rymnin-
gar öfver Ryska gränsen var det redan förut fätaliga man-
skapet i Narva mycket förminskadt, och dessa fä hade 
hvarken vapen eller ammunition i tillräcklig mängd. 

Men icke blott frän Narva, utan frän heia landet uppre-
pades samma jämmer öfver det olyckliga tillständet ^). Män
ga samverkande orsaker hade naturligtvis dertill bidragit; 
men häftigast höjdes anklagelserna emot Fogdarna. "Dag
ligen förnimme vi", skrifver Hertigen, "oreda, och snarare 
tili att säga otro hos det partiet", och Stolpe skjuter skul
den tili "den stora oordning, som sä väl pä ett satt som 
annat är i denna landsort" (Estland), pä "ätskillige befall-
ningspersoner, som här alltför mänge hafva varit och som 
pä 3, 4, 5, 6 är icke hafva gjort nägon räkenskap, dermed 
kronan varder försnilladt." 

Dessa klagomäl öfver oordningar af alla slag, öfver brist 
pä det allra nödvändigaste tili lifsuppehälle, öfver tili äret ho
tande missväxt, öfver den ringa uppbörden, som var "ringare 
an nägon künde tro" — dessa och dylika klagomäl hördes frän 
alla hau i landet. Ett allmänt misstroende herrskade; in
gen visste, tili hvem han skulle sluta sig, befälhafvarne af 
de motsatta partierna sökte pä allt satt beljuga och bedra-
ga hvarandra, ingen ville lyda och ingen befalla och "allt 
gick sorgeligen och klageligen tili". Bönderna, utarmade af 
borgläger och ofta väldsamt behandlade af krigsfolket, ho-
tade med uppror; adeln var vid "ett ondt mod" öfver rytta-

1) Vi äro "bade taklöse och matlöse" skrifver Stolpe. Livon. d. 1 
Mars 1600. Jfr Livon. Till Hertigen frän Joen Joensson, Hapsal d. 8 
April. 

2) Se t. ex. Livon. Frän Hans Worthman, Slottsfogde pä Reval , tili 
Carl Hendriksson, Reval d. 4 Maj 1600, der det talas om "den störe o-
förmögenhet", som der var, sä att der i förräd nu "icke fanns 2 läster 
spannemäl för slottsfolkets nnderhäll, dertill med hvarken kött, Salt eller 
torrfisk, icke det ringaste, sä att denna fästning var nu alldeles platt 
förblotted." Jfr ib. Till Hertigen frän Carl Hendriksson, Reval d. 27 Juni. 
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res förläggande i borgläger hos dess "arfvebönder" och "all 
de Estländska Adelsmänneus handel gick derpä ut, att de 
ville pä det satt vara under Sveriges krona, att de voro 
herrar och Rikets Ständer deras underdäner och skattdra-
gare." •) 

När man tager i betraktande denna landets utarmade 
belägenhet och ä andra sidan hvad det, med Liflands e.xem-
pel för ögonen ^), künde hafva att vänta sig af en förening 
med Sigismunds Polska stater, sä kan man ej annat an 
förundra sig deröfver, att ej heia Estland vid första upp
maningen frän Hertigen och de Svenska ständerne skyndade 
att ansluta sig tili dem och instämma i de af dem fattade 
besluten om Sigismunds och hans ätts aflägsnande frän thron-
följden. Att emedlertid sä icke skedde, utan att med un-
dantag af Narva heia det öfriga landet ansäg sig behöfva 
betänketid och syntes tveka i valet emellan Carl och Si
gismund, Sverige och Polen, detta mäste tillskrifvas dels 
Jöran Boijes och nägra fä andras nitiska stämplingar emot 
Hertigen, dels den omständigheten, att besättningarne inom 
landets fasta platser mestadels utgjordes af lejda trupper, 
som jemte sina befälhafvare stodo i Sigismunds sold och 
önskade nnderhälla den allmänna oredan för att deraf be-
gagna sig tili plundringar och röfveri, dels ock, att landets 

1) Livon. Till Hertigen frän Peder Stolpe, d. 6 Nov. 1599 och d. 1, 
14, 15 Mars 1600; frän Carl Carlsson d. 24 Juli; frän Jöran Boije tili 
Carl Hendriksson d. 17 Maj; frän Joen Joensson d. 8 April, d. 20, 25 
Maj m. 11. — Bref frän Estland etc. frän Sigfrid Hendriksson tili Sekre
teraren Olof Sverkilsson, Wesenberg d. 30 Äug. 1599, frän J. Boije tili 
Jonas Asberg, Reval d. 8 Sept., fr. Hendrik Leijels ryttare, Reval d. 9 
Sept. 1599, frän Hans Strangh tili Konung Sigismund, Wittenstein d. 
14 Sept., frän J. Boije tili Jonas Axberg d. 14 Sept. 1699. 

2) Sä t. ex. hade Sigismund genom en 1599 nedsatt Revisions-com-
mission lätit beröfva en ej ringa del af den Lifländska adeln deras gods. 
Se Ernst Herrman, Beiträge zur Gesch. des russischen Reichs, p. 68. Jfr 
Kelch, 1. c. p. 462. Om landets ställning se för öfrigt A. von Richter, Ge
sch. der dem russischen Kaiserthura einverleibten deutschen Ostseeprovin-
zeu, Theil I I ; 1 Band och Heinrich von Jannau, Geschichte von Lief- und 
Estland II Th. i Neue Nordische Miscellaneen von Hupel XV u. XVI St. 
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egna innevänare, oaktadt deras benägenhet för Hertig Carl, 
utan tvifvel ansage sig, om de genast förklarat sig för ho
nom, ej kunnat päräkna ett tillräckligt skydd af de fä Sven
ska trupper, som funnos i landet, i den händelse, att Si
gismund med vapenmakt sökt göra sina anspräk gällande. 
lila belönade Sigismund Estlänningarnes ständaktighet. Den 
12 Mars 1600 förenade han utan deras horande och icke 
blott emot deras önskan, utan äfven tvärt emot sina egua 
löften Estland med Polen '). Men härmed var det ock i 
sjelfva verket slut med 'allt motständ emot Hertig Carl, 
isynnerhet da samtidigt underrättelser ingingo icke blott om 
Svenska ständernas beslut pä riksdagen i Linköping, utan 
äfven om Jesuiternas stämplingar och dels tillämnade, dels 
redan vidtagna ätgärder för att i skydd af den katholske 
Sigismund genom hvilka medel som helst söka bringa dennes 
undersäter i Lifland tillbaka under Päfvedömets välde —• 
stämplingar, som pä det väldsammaste understöddes af Polac
karne, hvilka enligt en gammal krönikeförfattares berättelse 
"vid denna tid började pä ett afskyvärdt satt rasa emot Lu-
theranerne i Lifland, förjagade deras prester, plundrade och 
förstörde deras kyrkor, tilläto icke mera nägon Luthersk 
gudstjenst, ntan ville med väld öfverallt införa och pätvinga 
folket den Päfviska läran." )̂ Da härtill kom, att nägra ät
gärder frän Sigismunds sida tili landets försvar icke hördes 
af, men deremot underrättelserna om Hertig Carls planer och 
rustningar blefvo med hvarje dag allt vissare, sä bidrogo 
äfven dessa omständigheter ej obetydligt tili ästadkommande 
af en för den senare gynnsam vändning i händelsernas gäng. 
Hertigens befälhafvare i Narva Peder Stolpe hade ej heller 
varit overksam, utan efter förmäga sökt begagna sig af ti
den och ställningen. Den 29 Jan. hade Henrik von Ahnen 
ankommit tili Narva och straxt derefter affärdades han med 
sina ryttare och en trupp Tyskt fotfolk under Löjtnant 
Jochim von Griebens )̂ befäl tili Wesenberg och Weisseu-

1) Richter 1. c. p. 176 och Jannau 1. c. p. 111. 
2) Kelch, 1. c. p. 464. 3) Skrifves äfven Brieben. 
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stein att pä Hertig Carls och Svenska ständernas vägnar 
uppfordra dessa befästningar. Anländ tili Wesenberg d. 15 
Febr. lät Ahnen, da pä skedd uppmaning befästningens por
tar ej för honom öppnades, utan dröjsmäl natten tili d. 16 
Febr. genom "stormlöpning" intaga platsen, hvarvid Löjt
nant von Grieben isynnerhet utmärkte sig. Derefter tägade 
de d. 19:de frän Wesenberg och anlande d. 21 Febr. tili 
Weissenstein, som genast s. d. genom "vänskaplig accor-
dantz" utan motständ öfverlemnade sig '). Löjtnant Grie
ben begaf sig derefter med omkring 150 man tili Lode, "en 
liten, men temmeligen stark fästning". ^). Vid sin ankomst 
dit möttes han af utskickade frän guvernören derstädes An
ton Maydel, som erbjöd ställets frivilliga uppgifning. Frans 
von Berckentin qvarlemnades säsom befälhafvare, och taget 
fortsattes vidare tili det närbelägna Hapsal, der Grieben af 
befälhafvarne Hans Richter och Roloff Treyden genast pä 
det vänskapligaste mottogs och, sedan han tillförsäkrat a-
deln och borgerskapet derstädes om fortfarande orubbad be
sittning af de privilegier, som de af Svenska kronan er
hällit, lemnades platsen i hans väld d. 28 Febr. Der be
funno sig inalles endast 18 Tyska och 16 Finska knektar 
jemte en arklimästare och nägra bysseskyttar, hvilka alla 
svuro Hertigen trohet'). Klostret Padis, som ock var 
"temmeligen fast", samt Kurgel och Kergel *), alla tre be-

1) Livon. Till Hertigen fr. Hakan Arklimäster m. fl. d. 22 Febr.; fr. 
Henrik von Ahnen d. 23 Febr.; fr. P. Stolpe d. 1 Mars; fr. Jochim von 
Grieben d. 3 April 1600. 

2) Benämningarne "Festung" och "Haus" brukas om hvarandra i de 
pa Tyska affattade brefven tili Hertigen om dessa tilldragelser. 

3) Reg. Till P . Stolpe d. 14 April; Livon. Till Hertigen fr. Jochim von 
Grieben d. 3, 8 April. "Hapsal", skrifver Grieben, "ein herlich wohlge-
bawert Haus, ist erstlich mitt einer alten und zemlich starken Mauren 
umbfangen. Dernach inwendig derselben Maur ist erstlich eine Vierec-
kichte Festung mitt sehr .starken Brustwehren und Wall angefangen, a-
ber nicht ausgebanet worden, wehre aber mit geringen Becosten eine tref-
liche wehrhaffte Festung daraus zu machen". 

4) De kallas "die Embter" och äro troligen = Kegel och Kirdal eller 

Pergel. Jfr Kartan öfver Lifland i Hupeis Topogr. Nachrichten von Lief-
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lägna pä det Revalska omrädet, blefvo äfven intagna, och 
smä besättningar i dem förlagda ') . 

Dessa lättvunna framgängar betydde dock föga, sä länge 
ännu stäthällaren i Reval framhärdade i sin motsträfvighet 
att ät Hertigen öfverlemna denna stad. Men äfven Jöran 
Boijes nit för Sigismund började vid denna tid att svalna 
och Revalsboarne att finna en fortsatt tvekan i valet emel
lan Carl och Sigisnmnd alltför oklok samt sin "halsstarrig-
het och trotsighet" alldeles ändamälslüsa. "Nu sedan Gud 
hafver gifvit lycka med Wlttensten (Weissenstein) och de 
andre befästningarne är modet nägot fallet pä dem", skrif
ver Stolpe. 1 början af Mars infunno sig frän Reval i Nar
va Morits och Otto Wrangel, hvilka ä adelns och ridderska
pets vägnar för Stolpe tillkännagätvo, att de jemte borger
skapet i Reval med det allraförsta ämnade aifärda "nägra af 
sina med bud tili H. F. N. och hos H. F. N. sig vidare om 
alla lägenheter förklara och H. F. N:s nädiga försäkring och 
confirmation pä sina privilegier underdäniigen begära, att 
de dem sä härefter som hittills njuta matte, och när de af 
H. F. N. blifvit derom försäkrade, ville de straxt uppläta 
H. F. N. eller H. F. N:s fuUmyndige befästningen". De an-
höUo hos Stolpe, att han hos Hertigen ville anmäla denna 
deras afsigt och recommendera dem tili det bästa, hvilken 
begäran Stolpe ock skyndade att uppfylla ^). Jöran Boije 
skref särskilt tili Hertigen, att, sedan underrättelse ingätt 
om Linköpings Riksdagsbeslut och om Sigismunds afsättning 
frän Svenska thronen, bade han och de öfrige befälhafvarne 
ville förblifva den Svenska kronan trogne och hälla Revals 
slott och befästning Hertigen tili lianda. Han bad Hertigen 
förläta honom "den sväfvande ovisshet", som hittills afhällit 
honom ifrän att taga detta steg; han redogjorde derjemte i 
ett särskilt memorial för landets tillständ och anhöll slut-

und Ehstland I Th. och samma Karta i Die Europäisch-Russischen Grenz
länder, Gotha 1857. 

1) Livon. Frän Grieben, d. 3 April. 

2) Livon. fr. P . Stolpe, d. 14, 15 Mars, d. IB April; Reg. Till P . 
Stolpe, d. 14 April. 
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ligen, "emedan han var gammal och krank", om afsked friin 
sin befattning sasom stäthällare i Reval '). Samtidigt an-
kommo frän de Svenske ständerne och Hertigen sändebud 
och bref tili staden Reval med förnyad begäran om en be
stämd förklaring, huruvida de ville förblifva under Svenska 
kronan eller under konung Sigismund. Genast afgick tili 
Hertigen Carl Hendriksson Hörn att "bade pä Revals stads 
och lands sä ock deras i Lifland vägnar gifva tillkänna att 
de tillbjödo sig med all hörsamhet emot Hertigen och Sven
ska kronan, när de allena om sina privilegier blefvo för
säkrade". )̂ Straxt derefter afgäfvo de sin högtidliga un-
derdänighetsförklaring ^), hvari de äberopade det tillkänna-

1) Hjärn 1. c. p. 381. 

2) Reg. Zedell i bref tili Jochim Scheel, d. 15 April; Öpet bref tili 
landsändarna, d. 17 Maj. 

3) Dat. Reval d. 26 April 1600; Hjärn 1. c. p. 382; Index Corporis 
Historico-Diplomatici Livonife, Estoniaä et Curonife, I I Th. p. 342. N:o 
3699. Jfr Reg. tili P. Stolpe, d. 14 April. I bref tili Hertigen frän 
Hermanstoltz von Biuren (Livon. Reval, d. 26 April 1600), berättas huru 
Hertigens utskickade sändebud, Hans Vegesack, hade kommit tili Biuren, 
som med sina ryttare lag vid Padis Kloster, 6 mil frän Reval, hvarefter 
de tillsammans begifvit sig tili denna stad. När Landträdet fätt kun
skap om deras ankomst, sände straxt Ridderskapet fem af adeln tili Biu
ren och begärde, att han icke skulle draga bort förrän Hans Vegesack 
fätt svar pä det, som ständerna hafva dem tillskrifvit. Biuren infann 
sig da jemte Vegesak pä slottet. "Der var Jöran Boije, Landträdet samt 
heia Ridderskapet församiade. Begynte den aldste af Ridderskapet, näm
ligen Didrick Strick att föra talet für de andre och tackade E. F. N. och 
Ständerna pä det ödmjukeligaste och underdänigaste för all gunst och 
näd, synnerligen fÖr det guustiga tillbud, som de alla samtligen nu be
kommit hade. Sedan talade Jöran Boije samt Landträdet äfven pä sam
ma satt och svuro alla samtligen först ridderskapet, sedan Jöran Boije 
och Landträdet, att de aldrig ville akta Konungen mer i sädane fall, 
som här tili dags skett är, utan bevisa E. F. N. och Sveriges Krona 
trohet, hörsamhet och lydnad och uppsätta för E. F. N. lif och blöd, 
gods och ära och vilja med all makt och förmögenhet hjelpa tili att för
svara denna landsandan för Rikets fiender sä mycket dem nägon tid 

möjligt är " Sedan "när jag kom frän slottet sände Borgmästarne 
och Rädsherrarne efter mig; när jag kom tili dem gjorde de sin oratlon 
pä det Ödmjukaste och förpligtade sig ändä högre an Ridderskapet och de 
andre gjorde, att de aldrig ville svika E. F. N. och Sveriges krona" etc. 
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gifvande af sina tänkesätt och afsigter, hvilket tili Stolpe 
genom hröderna Wrangel blifvit lemnadt, och försäkrade, 
att de hädanefter som hittills ville blifva den Svenska kro
nan trogne, hörsamme och edsförpligtade, blott att dem 
matte förunnas att fä i orubbad besittning behälla de pri
vilegier, friheter och immuniteter, hvilka de vid sin förening 
med Sverige fätt sig tillerkända och som de Svenska konun-
garne, den ene efter den andre, ät dem befästat och be-
kräftat. 

Med Revals öfvergäng hade Hertig Carl "alla de hus 
och befästningar inbekommit, som tili Sveriges Krona 1yd-
de". ') Han utnämnde nu tili Stäthällare derstädes Carl 
Hendriksson Hörn och uppdrog ät honom att tillförsäkra 
sin företrädare Jöran Boije fullkomlig tillgift och att "honom 
intet otillbörligt i nägon mätto skulle vederfaras". ') Hörn 
fick derjemte befallning att sä snart som möjligt tili Keval 
ätervända för vidtagande af nödiga ätgärder för bristens 
afhjelpande och befästningens försättande i försvarstillständ ^). 

Hörn anlande tili Reval d. 14 Juni, säledes ungefär en 
mänad före Gyllenhjelm. Bäda öfverensstämma i skildrin
gen af landets tillständ säsom i hög grad utblottadt och af 
der befintliga truppers obrukbarhet i det skick, hvari de 
för närvarande befunno sig *). Ett anfall af Polackarne 
skulle under dessa förhallanden icke kunnat blifva utan stör 
fara för landet; men ett sädant hade man för ögonblicket just 
icke nägon synnerlig anledning att vänta. Visserligen voro 

1) Reg. Öpet bref tili landsändarne, d. 17 Maj. 

2) Reg. Memorial för Carl Hendriksson tili Kankas hvad H. F. N. 
Hertig Carl hafver befallt att beställa, när han öfverkommer tili Reval, 
d. 9 Maj 1600. 

3) Reg. Till Carl Hendriksson, d. 10 Maj; s. d. Till Abel Eriksson. 
Livon. Till Carl Hendriksson frän Hans Worthman, som säger, att fäst-
niugen i Reval är alldeles platt förblottad och icke tvä läster spannemäl 
finnas tili slottsfolkets underhäll; kommer icke snar hjelp, sä blir här 
stör nöd ä färde. D. 9 Maj 1600. 

4) Livon. Till Hertig Carl frän Carl Hendriksson d. 27 Jun i , frän 
Carl Carlsson d. 24 Juli. 
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rykten, det ena mera öfverdrifvet an det andra, ganska 
gängse om stora rustningar och hotande krigsrörelser frän 
Polackarnes sida emot Estland och Svenskarne ' ) ; men vid 
blotta rykten stannade det ock tills vidare. Polackarne 
visade sig nämligen för det närvarande ingalunda böjda att 
väpna sig tili sin konungs försvar. Sigismund hade för de 
Polske ständerne tillkännagifvit sin afsigt och önskan att 
med vapenmakt göra gällande sina anspräk pä sitt förlorade 
arfrike. Han hade uppmanat dem att, lemnande a sido all 
egennytta och seende blott pä det allmänna bästa, räcka 
honom en hjelpsam band tili det tillärnade företaget, och 
pä Riksdagen i Warschau, d. 9 Febr.—28 Mars 1600, om 
denna angelägeuhet med dem rädplägat och begärt deras 
understöd. Men de Polske ständerne hade ingenting beviljat 
sin konung. De förklarade, att kriget med Hertig Carl 
enligt deras äsigt var helt ooh hallet Sigismunds ensak och 
att ej ens skänken af Estland, hvilken gäfva de dessutom 
numera funno föga afundsvärd'), künde forma dem att in-

I) Sä berättades det redan i April, att 8000 man Polska trupper 
voro lägrade vid Mitau och der skulle invänta ytterligare forstärkning 
(Livon. Till Hertigen frän Nils Germundsson, d. 29 April). Nägra da
gar senare fürmälde ryktet, att Sigismund samlade sina trupper tili Wil-
na och derifrän med det första skulle uppbryta emot Estland (Livon. Till 
Hertigen frän Henrik von Ahn , d. 5 Maj), och straxt derefter visste 
miin att berätta, det .Sigismund "med de Polniske Ständer och helst med 
de Lithauiske sävidt kommit tili väga", att de beviljat, att "hvar bonde 
öfver heia riket skulle utgifva en üngersk gyllen tili Contribntion och 
dessförutan skulle Woiwoden i Wilden (Wilna) Christoffer Radziwil hafva 
lofvat K. M:t tolf tusen man, desslikes en Polnisk Herre, Chodke-witz 
benämnd, sex tusen mau, hvilka de ville hälla pä deras omkostnad", 
och ansägs anfallet i första rummet komma att gäila Weissenstein (Li
von. Frän Jöran Boije tili Carl Hendriksson, d. 17 Maj). Slutligen hade 
"en trovärdig man, för ätta dagar sedan kommen frän Polen, hos sina 
goda vänner sagt, att de Lithauiske skola vara i upprustning tili 30,000 
stark. Hvart ut de vele taga sin resa kan man icke visst fornimma, 
ändock en part gissa, att de hafva aktat sig hit. Kanske de kunna 
taga en annan kosa ut. Men de böge Polacker vilja icke gifva sig nä^ 
gon vägs." Livon. Till Hertigen frän Carl Hendriksson, Reval d. 27 
Juni 1600. 

2) P. Stolpe berättar i bref tili Hertigen (Livon. d. 28 Juni 1600), 
5. 
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draga sitt fädernesland i en strid, som för detta var allde
les främmande. De funno sä mycket mindre anledning för 
Polen att inblanda sig i denna strid, som de för närvarande 
pägäende tvistigheterna i Moldau redan icke sä obetydligt 
togo Polackarnes krafter och tillgängar i anspräk och dess
utom förhällandet tili Ryssland för ögonblicket just icke in-
nebar nägra tillitsfulla förhoppningar om fortfarande trygg
het frän denna sida '). 

Sigismund var sälunda helt och hallet öfverlemnad ät 
sig sjelf. I följd deraf inskränkte sig allt, hvad han künde 
ästadkomma, dertill, att han genom sina krigsbefälhafvare i 
Lifland Leo Sapieha och Fahrensbach sökte bibringa inne
vänarne derstädes en emot Hertig Carl fiendtlig sinnesstäm
ning, och att han med stränghet bestraffade dem bland sina 
undersäter, som befunnos hafva anslutit sig tili det Svenska 
partiet. Härjemte lät han upphäda en del af den Kurländska 
adeln och ställa under Fahrensbachs befäl, som med den
samma förenade adeln frän sitt woiwodskap Wenden och nägra 
fanor Tyska Hofmän och derefter med dessa trupper, inalles 
utgörande föga öfver 2000 man, i Juni mänad sieg sitt för
sta läger vid Kremon i den Rigiska kretsen nära floden Aa. 
Fahrensbach iakttog dock tillsvidare en afvaktande hällning 
utan att för närvarande med nägra ytterligare fiendtligheter 
söka oroa hvarken Estland eller Svenskarne derstädes ^). 

det ryktet förmälde, "att Konungen (i Polen) skall haffwe opä Rijkzda-
gen förähret de förnempste af Stenderne heele Liflandh; da hafiwe de 
steget op ech tacket H. K. M. för den Store föräringh och haffwe sä tili 
tacksamhet förähret Konungen igen Hispanieu och Franckrijke med mon-
ghe andre Land och Konungerijker medh den beskedh ath H. K. M. 
skulle dem sjelf intaga, och haffwe der hoss sagdt, ath äffwen om H. 
K. M. för swärt faller ath blifivve fönde Konunge Rijker mechtig, szä 
wil ock dem bliffwe för swärt ath taga heela Lijfiandh inu". 

1) Lengnich 1. c. 304—320; Piasecius l. c. 187, 192 ff. 

2) Richter l. c. 176. Livon. Till Michel Olofsson och Per Nilsson 
frän Joen Joensson, Hapsal d. 30 Maj; Till Hertigen frän P . Stolpe, d. 
28 Juni. — Reg. Till Carl Carlsson, d. 29 Jnni och 14 Juli. — A. J . 
Messenius har i fräga om Polska Ständernas beslut pä Riksdagen i War
schau 1600 äfvensom i fräga om Sigismunds krigsrustningar vid denna 



Sädan var, i korthet tecknad, ställningen vid Hertig 
Carls ankomst med sin arme tili Reval. Han emottogs der 
med alla bovis pä glädje och förtroende. Revalsboarne be
klagade, att underrättelsen om tiden för hans ankomst blif
vit dem meddelad sä sent, att de icke "med tillbörlig reve-
rents och prydning" kunnat heisa honom välkommen. Alla 
hans önskningar voro de beredvilliga att efter bästa förmäga 
uppfylla. Bland hans först vidtagna ätgärder var att upp
häda den Estländska adelns heia rusttjenst samt utsända 
nägra skepp under Erik Erikssons befäl ned ät Riga att 
söka utforska Polackarnes planer och rustningar i trak-
terna frän denna stad tili Pernau. Till samtliga invänar-
ue i Lifland och särskilt tili Starosten i den sist nämn
da staden afgingo skrifvelser med begäran, att de utan 
dröjsmäl skulle gifva Hertigen bestämd förklaring af sina 
tänkesätt och afsigter, samt med uppmaningar tili fred och 
vänskap '). Derjemte sammankallade Hertig Carl ridder
skapet och adeln i Estland för att med densamma, Borg
mästare och räd i Reval och det der tillstädesvarande krigs-
befälet rädpläga, "huruledes sakerna i denna landsända bäst 
voro att företaga". Enhälligt tillstyrkte de honom att i an-

tid dels lemnat alldeles osannolika underrättelser, dels anfört omständig
heter, som tillhöra äret 1601. Se A. J. Messenü förut uamngitna arbete 
fol. 345 ff., nb. icke enligt det förut anförda i Celsiska saml. i Upsala 
Bibl. befintliga Mauuscript, som slutar med de fängslade Rädsherrames 
Protest tili Ständerne i Linköping d. 10 Mars 1600, utan här och i fort-
sättningen enligt en i Nordinska Saml. befintlig handskrift af samma ar
bete, fortsatt tili slutet af är 1600. Om öfriga olikheter emellan dessa 
bäda handskrifter och andra, som af samma arbete finnas, se Katalogen 
öfver Nordin. Manuscriptsamlingen i Ups. Bibl., Warmholtz, Bibl. Hist. 
Sviogot. V I : N:o 3245, 3456 samt Grönblad, Urkunder upplysande Fin
lands öden och tillständ, Andra flocken, I H. p . 130. Det bästa och 
fuUständigaste explaret af detta verk fCrvaras pä Kgl. Bibl. i Stockholm. 

1) Kelch 1. c. 463; J. Messenius, Scond. III. VI I I : 90; Livon. Till 
Hertigen frän Ludbert Cawer, Reval d. 9 Aug. 1600. Reg. "Zedel" i 
bref tili Sändebuden i Narva, d. 12 Aug.; Fullmakt för Erik Eriksson 
att begifva sig med fem skepp pä det Rigiska farvattnet och tili Pernau 
att fornimma hvad tiduingar der vankar, d. 13 Aug., Till Peder Nilsson 
d. 16 Aug. 



seende tili landets utblottade tillständ och höstens nära an-
nalkande icke länge med trupperna der qvarstanna, utan sä 
snart som möjligt, medan väderleken var gynnsam och pro
viant fanns, rycka ned emot Lifländska gränsen för att vin-
na säkrare kännedom om ställningen och sinnesstämningen 
hos grannarne. Dock anhöllo de, att han "icke utan hög 
gifven orsak" nägot fiendtligt ville företaga, utan dessför-
innan försöka, om ej grannsämjan och enigheten genom 
fredliga medel künde äterställas och befästas'). 

Da emedlertid sädana försök omedelbart efter Herti
gens ankomst tili Reval genom de tili Lifland aflätne upp-
maningarne redan blifvit verkställda, men visat sig utan 
päföljd och de i denna syftning utfärdade skrifvelserna icke 
ens blifvit besvarade, sä uppdrog Hertigen nu ät Carl 
Hendriksson Hörn och G-yllenhielm att vända sig directe 
tili Sigismunds nuvarande öfverbefälhafvare i Lifland Jö
ran Fahrensbach och ä Hertigens vägnar af honom begära 
en bestämd förklaring af fred eller krig. Fahrensbach gaf 
visserligen inom kort ett svar, men i mycket tvetydiga 
ordalag och synbarligen blott äsyftande att locka Sven
skarne tili fiendtligheternas uppskjutande ^). Men Hertigen 

1) Livon. Till Hertigen frän Ludbert Cawer d. 9 Aug.; Reg. d. 19 
Aug. utan öfverskrift, men af innehället finner man ikrifvelsen vara Herti
gens proposition tili de i Reval samlade Herrarne, samt "Ridderskapets 
inlagde svar ingiffvitt", Reval d. 23 Aug. 1600, bland A. H. i R. A. 

2) Enligt Carl Carlsson Gyllenhielm. Af denne finnes nämligen tre 
berättelser om förbällandena emellan Carl och Sigismund nämligen A) 
Riks-Amiralen Her Grefve Carl Carlssons Gyllenhielms egenhändiga Con-
cept af dess berättelse om Konung Sigismundi inkomst här i Riket medh 
krijgzfolk och fiendskap emoot sin fader Broder dävarande Hertigh af 
Södermanland. B) Oontinuatio om Hertigh Carls infall uthi Finlandh 
andra gangen da H. F. N:de heia landet intog 1599 (m. pr.). C) Conti-
nuatio et Relatio de Kokeahusano pToeiio et obsidione VoUmaria (m. pr.). 
Originalerna tili dessa tre relationer förvaras i R. A. ; copior af dem finnas 
i Palmsk. Saml. i Ups. Bibl. N:o XI, Histor. Tom. V I , Histor. Suecana 
Pars V. Det är den under B. upptagna berättelsen, som vi här, jemte 
J. A. Messenü verk, en gäng för alla äberopa säsom hufvudkällor för den 
följande framställningen, dervid anmärkande att Messenius temmeligen or-
dagrannt tyckes följt Gyllenhielms relation för den tid, denna omfattar. 
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genomskädade afsigten och lät icke bedraga si'g. Han b&-
slöt att utan dröjsmäl sätta sina trupper i rörelse, Dessas 
antal hade redan pä denna korta tid i Estland vunnit icke 
sä obetydlig tillökning dels genom adelns rusttjenst, omkring 
500 man stark ' ) , dels genom utskrifning bland allmogen ^), 
och den blef inom kort nästan fördubblad genom tillopp af 
folk, som med afsky och fruktan seende de började förföl-
jelserna emot Lutheranerne och missnöjde med landets af
trädande tili Polen skyndade att förena sig med Svenskar
ne ' ) . Hertigen vidtog med kraft och klokhet sina anord-
ningar tili fälttägets början. En mindre afdelning af armen, 
företrädesvis bestäende af Finnar, ställdes under öfverbefäl 
af Peder Stolpe. Den var ämnad att användas i östra Lif
land och skulle i främsta rummet söka bemäktiga sig Ober-
Pahlen och Lais. Hufvudhären deremot, anförd af Hertig 
Carl sjelf, skulle angripa Pernau. I denna fördes högsta 
befälet närmast under Hertigen af Gyllenhielm, genom hvil
ken i egenskap af General-Adjutant för armen, säsom vi 

1) Hertigen hade d. 3 Sept. 1600 bekräftat de Estländska Landspri-
vilegierna och dervid bestämt rusttjensten sä, att hvarje godsinnehafvare 
skulle för 15 bönder, som pä hans gods vecka efter vecka gjorde dags
verke med ett par dragare, uppsätta en ryttare i füll rustning. Richter 
1. e. 155; Jannau 1. c. 167 ff. 

2) Reg. Fullmakt för Henrik Lijf och Robbert Trubbe att de här i 
Refle län skola handla med almogen om nägot folk, som tjenlige äre tili 
krigsmän. Af "hvarje fem Haker land, som väl besuttne äro, matte en 
varaktig karl uttagas eller ock tvä, om sä mänga derifrän umbäras kün
de, hvilka sedan under vissa höfvidsmän i Qvarter och Rotetal knnde 
fördelade blifva och sedan alltid stadigt i samma tjenst brukade varda, 
under sädan lön och besoldning tili kläde och penningar, som andre af 

det Svenske krigsfolket förordnadt är och de sig med benöje lata — 
Men af adelns arf och egne skola inga utnämnde blifva, utan för samma 
utnämning adeln fri och förskonad vara", d. 18 Aug. 1600. Samma me
ning för Rudolf von Tröjdeu att han samt med Henrik Eskilsson (? Nils
son) skall handla om knektar i Hapsals och Leals län, d. 18 Aug. — 
Om betydelsen af ordet "Haker" (Haaken) se Jannau 1. c. 16S och Hu
pel Topogr. Nachrichten von Lief- und Ehstland I : 58. 

a) Kelch 1. c. 464. 
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skulle vilja benämna honom ' ) , alla Hertigens ordres utde-
lades. Rytteriet anfördes af den sent omsider ur sin fän-
genskap i Narva frigifne ^) och nu i Hertigens ynnest upp-
tagne Otto Yxkull, hvilken säsom innehafvare af denna sin 
befattning kallades Fältmarskalk, och Samuel Nilsson tili 
Hessle var "General-Öfverste för allt fotfolket". Estländ
ska Adelsfanan anfördes af Ewert Dehvig. Flottans sam
tida rörelser ställdes under högsta ledningen af Riks-Ami
ralen Jochim Scheel, som tillika skulle vara Öfverste-Arkli-
mästare eller Generalfälttygmästare ooh säsom innehafvare 
af dessa förenade befattningar tili en början befalldes att 
pä "Ulla flottan" frän Reval öfverföra Arklit tili Pernau ^). 
Slutligen skulle Hertigen tili räd och biträde pä taget med
föra den krigserfarne Carl Hendriksson Hörn samt Grefve 
Magnus Brahe och Nils Bjelke. I Horns stalle utnämndes 
Grefve Mauritz Lejonhufvud tili Stäthällare i Reval och vid 
hans sida sattes Ludbert Cawer. 

Qvarlemnande sin gemäl och öfriga anhöriga i Reval 
anträdde Hertig Carl med sin arme de första dagarne i 
September marsohen emot Pernau. Den 6 Sept. hade han 
hunnit tili Pedua, och samma dag fortsattes taget tili det 
s. 0. derifrän liggande Konofer. Den 8 befann han sig vid 
Pernau. Trupperne förlades under de första dagarne i trak-
ten af staden inom ett temmeligen vidsträckt omräde i rikt-
ning frän Kailes öfver St. Jacob och Halick tili Pernau »). 
Da befälhafvaren vägrade att frivilligt öfverlemna staden, 
sammandrog Hertigen sina trupper intill murarna och bör-

1) Gyllenhielm sjelf Säger sig "uti estimation bland krigsfolket varit 
säsom General-Löjtnant". 

2) Vi veta ej med bestämdhet tiden för hans frigifning, men ännu 
d. 7 Maj befann han sig i fängsligt förvar i Narva. Livon. Till Herti
gen frän Otto Yxkull d. 7 Maj 1600. 

3) Till Jochim Scheel, att han begitver sig med den lilla flottan och 
alla: knektarne och tager med sig alla de Petarder och fyrverk, som der 
är, af lägret vid Pernau d. 13 (?) Sept. 

4) Reg. d. 8—13 Sept. 1600. 
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jade en ordentlig belägring. Denna fördröjdes nägot i följd 
deraf, att amiral Scheel med sin flotta blef uppehällen af 
storm och slutligen nödgades landsätta arklit i Hapsal samt 
med detsamma landvägen begifva sig tili Hertigen '). Nu 
blef staden härdare ansatt icke blott frän landsidan, utan 
äfven frän sjön, der en flottilj under Olof Olofssons befäl 
hindrade all tillförsel och undsättning tili staden-). Sedan 
belägringen sälunda fortgätt nägra veckor och fästningsver» 
ken genom beskjutning och underminering redan voro ej sä 
obetydligt skadade samt Svenskarne beredde sig tili storm-
ning, blefvo stad och slott slutligen i början af October^) 
uppgifna pä vilkor, att det stod en hvar af besättningen, 
vare sig Polack eller annan, fritt att draga bort eller stan-
na qvar och ingä i Hertigens tjenst. Af detta senare med-
gifvande begagnade sig ett betydligt antal af garnisonen, 
Isynnerhet derstädes befintlige Polackar och Ungrare. Be
fälhafvaren, som äfvenledes fick obehindradt draga sin kos, 
begaf sig tili Sigismund, som berättas lätit honom med lif
vet plikta för förlusten af Pernau. 

Hertigen forordnade derefter tili "Befallningsman" i den 
eröfrade staden Maurits Wrangel, Henrik Curtzel och Ja
kob Gottberg och uppdrog dem att vidtaga behöfliga ät
gärder för hotande af de skador, staden och slottet genom 
belägringen lidit ••). Hans afsigt derefter tyckes Ursprung
ligen hafva varit att marschera directe pä Riga. Tanken 
härpä hade hos honom utan tvifvel uppstätt i följd af in-
gängna meddelanden om denna stads benägenhet för Sven
skarne. Riga och menige Ständer derstädes berättades näm-

1) Reg. Fullmakt för att draga tili Hapsal och fornimma, om 

skeppsflottan är kommen tili Moe Sund, d. 8 Sept.; Till Jochim Scheel 
att h<an öfver land förskickor f>'rverket, d. 18 Sept. 1600. 

2) Reg. Fullmakt för Olof Olofsson tili Gottenvik att vara amiral öf
ver de fem skepp, som tili Pernau förskickas skola, d 2 Sept. 

a) Före d. 7 Oct. Jfr Reg. denna dag: Till Ständerna i Polen. 

*) Reg. Fullmakt för dem, som skola blifva befallningsman p l Per

nau, d. 10 Sept. och Memorial s. d. Svar pä P. Stolpes och Henrik von 

Ähnens skrifvelse, d. 11 Oct. 
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ligen "fast hellre vilja vara under Sveriges krona an un
der de Polske, emedan de af läng erfarenhet nogsamt 
hade pröfvat hvad de under Polackarnes väld och regemente 
vunnit", hvarföre denna stad troddes "sä mycket lättare 
och snarliga stä tili att inbekomma", om Hertigen sjelf be
gäfve sig dit ' ) . Men frän denna plan säg han sig tvungen 
att afstä troligen mest i följd deraf, att den fortfarande o-
gynnsamma väderleken hindrade honom att tili företagets 
befordran erhälla behöfligt understöd af flottan. Denna gjor
de vid denna tidpunkt upprepade ganger försök att löpa 
söderut, men blef alltid af stormen skingrad och drifven 
tillbaka. Inom kort nödgades hon ock i anledning af den 
längt framskridna ärstiden inställa alla vidare rörelser, hvar
efter hon lade sig i hamn öfver vintern i Barösund ^). 

I följd häraf skulle anfallet nu i stallet riktas emot 
Fellin, dit Hertigen ock i slutet af October med sin arme 
aftägade. Härmed förenades planen att uppsöka Fahrens
bach och, om möjligt, slä honom ur faltet'). I denna af
sigt befallde Hertigen, kommen ett stycke pä vagen tili 
Fellin, att en trupp ryttare och fotfolk, omkring 1500 man, 
skulle under Gyllenhielms befäl rycka emot Fahrensbachs 
befästade och med garnison försedda slott Karkus, i hvars 
grannskap dess herre och egare sjelf nppehöU sig lägrad 
med sina trupper vid Heimet. Företagets utförande anord-
nades pä det satt, att en del af det krigsfolk, som vid Per-
naus eröfring inträdt i Hertigens tjenst skulle begifva sig 
nägot i förväg tili slottet och der söka bereda sig inträde 
genom föregifvande, att de frän Fellin voro ditsända tili 
besättningens forstärkning. Väl insläppta skulle dessa öpp
na portarna för Gyllenhielm, som med den öfriga trappen 
skyndsamt skulle komma efter. Flere af Hertigens office
rare afrädde visserligen heia företaget, som möjligen, ifall 

1) Livon. Frän Joen Joensson tili Michel Olofsson och Per Nilsson, 
Haspal d. 30 Maj 1600. 

2) Reg. Till Jakob Gottberg, d. 10 Sept.; Till Jochim Scheel, d. 1 
25 Nov., d. 14 Dec. 1600. ' , 

3) Reg. Svar pä Peder Stolpes skrifvelse, d. 23 Oct. >̂ 
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det misslyckades, bade künde föranleda onödig manspillan 
och äfven bidraga tili nedsläende af truppernes mod och 
hällning för framtiden; men Hertigen stod fast vid sitt be
slut. Gyllenhielm aftägade medförande säsom vägvisare en 
Polack, som af Fahrensbach blifvit sänd tili de belägrade i 
Pernau och vid dess öfvergäng kommit i Svenskarnes väld. 
Denne lyckades under marschen undankomma och var na
turligtvis ej sen att skynda tili Karkus med underrättelsen 
om Svenskarnes planer. Den tillärnade listiga öfverrump-
lingen blef sälunda om intet, och lika liten framgang hade 
ett försök att forma slottets Commendant Wilhelm Düker 
tili dess frivilliga uppgifning. Dennes broder. Frans Düker, 
befann sig bland Gyllenhielms folk och afsändes att med 
lock eller hotelser utverka platsens utrymmande, "men den 
brodern, som derinne var, aktade icke den andre, utan be-
visade sig fiendtlig emot honom och lät pä honom lossa 
nägra bösseskott, dock utan hans skada". Gyllenhielm fick 
sälunda draga sig tillbaka med oförrättadt ärende. Men ej 
nog härmed. Pä ätertäget angrepos hans trupper vid Ka-
rishof af Fahrensbach, som ryckte ut frän sitt läger vid 
Helraet och tillfogade dem en förlust af 100 man, bland 
hvilka äfven befann sig en i Svensk tjenst varande Fran-
sysk Öfverste Jean de Bignon. 

Hären fortsatte derefter sin marsch och slog d. 9 Nov. 
läger vid Fellin, dit Hertigen beordrat sig tili mötes ytter
ligare truppförstärkningar. Besättningen i Fellin bestod huf
vudsakligen af Polackar, Ungrare och Tyskar. Commen-
danten tillhörde den förstnämnda nationen; hans namn var 
Mikael Kurtz '). När denne säg, att Hertigen beredde sig 
att med allvar angripa, tände han eld pä staden och inne-
slöt sig med garnisonen i slottet. Hertigen, som gerna 
ville bevara staden frän förstöring, lät sitt folk genast med 
tillhjelp af stormstegar ötverstiga muren och spränga por-
tarne, hvarefter man lyckades sätta en gräns för eldens 
härjningar och rädda en del af staden. Slottet blef derefter 

>) Gyllenhielm kallar honom Strus. Jfr Hjärn 1. c. 383. 
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ännu härdare belägradt bade frän staden och utifrän faltet. 
Emedan Svenskarne sköto med "fyrpilar ooh glödande lod" 
pätändes ett i utanverken beläget vakttorn af träd, hvar
ifrän elden hastigt spred sig inät befästningarne. I denna 
hotande belägenhet uppstod söndring inom garnisonen. Ty
skar och Ungrare yrkade pä slottets uppgifning, Polackarne 
deremot ville med all makt försvara det. Under det tvi-
steu härom som ifrigast pägick, skyndade en at Tyskarne 
upp i ett af tornen pä muren och utsträckte derifrän genom 
en skottglugg pä en stäng sin hatt, ropande: näd! .— Her
tigen, som varseblef tilldragelsen, red sjelf närmare fram 
emot muren och besvarade ropet med uttryckligt löfte, att 
pardon beviljades hvar och en, som frivilligt öfverlemnade 
sig. Den sjelfvalde Parlamentären bad da, att Svenskarne 
skulle oförtöfvadt genom skottgluggen söka smyga sig upp 
i tornet tili att understödja den del af garnisonen, som ön
skade dagtiuga. Förslaget antogs, stormstegar uppsattes, 
och inom nägra ögonblick befunno sig Gyllenhielm och Sa
muel Nilsson med 20 man och en trumslagare i tornet. 
Polackarne, som markte oräd, störtade tili stallet, men de 
Svenske soldaterne förenade sina bemödanden med trumsla-
garen att ästadkomma oljud och oväsen, "ställande sig som 
de hade varit mäkte mänge", hvilket fienden ocksä trodde 
och derföre ej vägade angripa dem. Gyllenhielm uppmana
de Commendanten att "för sin person pä god lofven komma 
upp i tornet tili dem, sä skulle han med sitt folk fä godt 
qvarter, eller de stodo alla i fara att komma om halsen 
och slottet blifva förbrändt". Da Commendanten, antagan-
de inbjudniugen, kom upp i tornet, fann han tili sin grä
meise, att Svenskarne spelat honom ett elakt spratt, och 
"hade nu gerna varit nere hos sitt folk igen; men Gyllen
hielm skyndade honom utför Stegen med nägra soldater, som 
ledsagade honom tili Hertigen". Besättningen, beröfvad sin 
befälhafvare, gaf sig nu utan svärighet, och Svenskarnes 
första göromäl blef att dämpa den kringgripande elden, hvil
ket dock först efter nägra dagars förlopp fullkomligt lycka
des dem. Sälunda blef Fellin, stad och slott, eröfradt. 



Emedlertid hade den andra eller Finska afdelningen af 
hären icke heller varit overksam. Samtidigt med Hertigens 
aftäg frän Reval tili Pernau hade äfven Stolpe satt sina 
trupper i rörelse. Vid erhallen underrättelse, att befälhaf
varen pä Lais lätit sina ryttare utöfva väldsamheter inom 
Estländska gränsen och att trupper voro pä väg tili Ober-
pahlen tili besättningens forstärkning '), affärdade Stolpe 
Henrik von Ahnen tili sistnämnde stalle, som genast fri
villigt uppgaf den d. 11 Sept. '). Hertigen befallde derpä 
Stolpe att i förening med Henrik von Ahnen angripa Lais. 
Man hade sagt Stolpe, att detta slott befann sig nästan 
utan besättning och i det eländigaste skick, men vid an
komsten dit möttes han a-f ett härdnackadt motständ under 
ledning af Commendanten Ozeckonsky, som ehuru sjuk en
vist försvarade platsen emot den öfverlägsne fienden. Först 
efter Ozeckonskys död, sedan belägringen varat i fyra vec
kor och garnisonen fann sig utan anförare och utan hopp 
om undsättning, uppgafs slottet ät Hertigens befälhafvare 
d. 20 Oct. '). 

Sedan Stolpe derefter försett den eröfrade platsen med 
en ny commendant och tillräcklig besättning af Svenskt och 
Finskt krigsfolk, begaf han sig med sina öfriga trupper, 
hufvudsakligen Finnar och Tyskar, tili Fellin ' ) . Der hade 
Hertigen efter slottets intagande qvarstannat dels för vid
tagande af nödiga ätgärder för stadens och slottets äter-
uppbyggande efter branden'), dels för inväntande af Stolpe 

1) Livon. Till Hertigen frän Henrik von Ahnen, d. 8 Sept. 

2) Reg. Svar pä Henrik von Ahnens skrifvelse, d. 10 Sept.; d:o d. 
15 Sept.; Livon. Till Hertigen frän Henrik von Ahnen, d. 13 Sept. 

3) Reg. Till Peder Stolpe, d. 20, 30 Sept.; Svar pä Peder Stolpes 
och Henrik von Ahnens skrifvelse, d. 11 Oct.; Svar pä Peder Stolpes 
skrifvelse om Lais, d. 23 Oct. Livon. frän Peder Stolpe d. 13 Sept., d. 
20 Oct. Jfr Hjärn, 1. c. 382. 

4) Johan Derfelt förordnades i Stolpes fränvaro tili Stäthällare i 
Narva "tili dess vi nägon annan förordne kunne eller Peder Stolpe kom
mer tillbaka". Reg. d. 11 och 12 Dec. 

5) Reg. Memorial och miunessedel, hvad den högborne furste och 
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och beredande af hvila ät sitt folk samt anskaffande af pro
viant för fälttägets fortsättning. Planen för detsamma tyc
kes vid denna tidpunkt hos Hertigen hafva antagit en vida 
större omfattning, an han mähända sjelf frän början kan 
anses hafva beräknat. Anledningen dertill är lätt att finna 
dels i den hastiga framgängen af hans krigsföretag, dels i 
den benägenhet, som allt mer och mer allmänt motte ho
nom hos landets innebyggare och i stör mängd samlade dem 
omkring hans fanor '). I följd häraf befann han sig för 
närvarande i spetsen för en arme af 30,000 man. Tanken 
pä att denna höst ätervända tili Sverige uppgafs helt och 
hallet för den lockande utsigten pä nya eröfringar. Herti
gen ryckte emot Karkus att hämnas den skymf, Gyllenhielm 
der lidit. Slottet föll efter 2 dagars belägring i hans hän
der jemte en stör mängd dyrbarheter, tillhörande ställets 
herre, Fahrensbach^). Omedelbart derefter intogos Ermes 
och Heimet af Hertigen sjelf och dels samtidigt dels nägot 
senare eröfrades af ätskilliga hans befälhafvare Burtneck, 
Lemsal, Trikaten, Anzen, Kyrempä, Marienburg och Nyhof'). 

herre herr Carl hafver befallt, att de gode man, som här pä Fellin for
ordnade äro, om slottets och stadens byggning nu med första lägenhet 
beställa skola, d. 5 Nov. 1600. Desse "gode man", som Hertigen för
ordnat att hafva "befallningen pä Fellin och öfver staden samt det l än , 
som derunder lyder och legat hafver, desslikes "öfver krigsfolket", voro 
Anders Stuard (Styfwart) och Olof Andersson, Reg. d. 19 Nov. 1600. 

1) Sä t. ex. skrifver Hertigen vid denna tidpuukt, att "sjelfva lägen
heten kräfver nu , att vi icke med handeln länge dröja utan göra vär 
flit, att vi ock de andra hus och städer, som nu uti fiendens väld ä ro , 
inbekomma mäge och sedan den heia landsända uti en corpus igen till-
sammanhemta och foga". Reg. Fullmakt för Johan Bengtsson etc. d. 3 
Dec. Den Lifländska adeln och ridderskapet hade han redan samman-
kallat tili Wenden, "att de der pä Sveriges Kronas vägnar skola göra 
oss deras ed om huldskap och trohet" (Reg. Svar pä sändebudens skrif
velse, d. 27 Nov. 1600), och frän Fellin aflät han tili Fahrensbach en 
skrifvelse, hvari han visserligen i stolta, men dock ganska enträgna or
dalag sökte forma honom att följa den öfriga Lifländska adelns föredöme 
och underkasta sig Svenskarn«. Bref frän Carl IX tili Jöran Fahrens
bach, Fellin d. 26 Nov. 1600, i Nordin. Saml. i Upsala Bibl. 

2) Reg. d. 19 Nov. Hjärn l. c. 383. 
3) Reg. d. 3 , 4, 6, 8, 21 Dec. 1600. 
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Da man emedlertid fortfarande icke försporde nigra 
kraftfullare krigsätgärder frän Polackarnes sida, utan tvärt
om erhöll kunskap derom, att äfven Fahrensbachs trupper 
hade öfvergifvit honom och förskingrats, och da derjemte 
väderleken i slutet af November försvarade företagandet af 
nägra krigsrörelser, beslöt Hertigen bereda sig sjelf och sina 
krigare en tids hvila. Han tog derföre sitt hufvudqvarter i 
Weissenstein, dit hans gemäl kommit honom tili mötes, och 
förlade sin arme i trakten, dels i Estland, dels inom det 
nyförvärfvade omrädet af Lifland. Men den tilltänkta hvi-
lan blef af ganska kort varaktighet. Vintern stadgade sig 
ovanligt hastigt inom blott nägra fä dagar, och Hertigen, 
som ansäg, att "uti krig intet rädeligare var an att bruka 
tiden och tillfället och icke lemna sin fiende rum tili att 
vederqvicka och stärka sig, när han en gäng kommit pä 
kneken" ' ) , fann för godt att äter sätta sitt folk i verk
samhet. Till detta beslut torde äfven hafva bidragit den om
ständigheten, att den Lifländska adelsfanan sent omsider nu 
började församla sig, och att helt oförmodadt underrättelse 
ingätt, att den Lithauiska Storfältherren ChristoflFer Rad-
iivil var i antägande och med sin arme redan öfvergätt 
Düna. Hans afsigt sades vara att förena sig med Farens-
hach och bekriga Hertig Carl samt tili en början undsätta 
Dorpat, hvilken stad ansägs efter all sannolikhet skola blif
va närmaste föremälet för Svenskarnes anfall ^). 

Af dessa förenade orsaker gaf Hertigen änyo sina trup
per uppbrottsorder och befallde större delen af armen att 
samlas vid Dorpat'). Gyllenhielm och Stolpe sändes förut 
med rytteriet och det Finska fotfolket *), hvarefter Herti
gen sjelf med artilleriet och det öfriga infanteriet anlande 
•den 23 December'). Svenska lägret uppslogs pä en staden 

1) Heg. Fullmakt för Johan Bengtsson etc. d. 3 Dec. 1600. 
2) Reg. Ad Radzivilium, d. 10 Dec, Till Johan Bengtsson, d. 12 

Dec. 1600. 
3) Reg. Dec. mänad 1600. 
i) Reg. Till Peder Stolpe, d. 11 Dec; Till Carl Carlsson, d. 14 Dec 

I60a 5) Reg. I. d. 
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beherrskande höjd norrut pä motsatta stranden af floden 
Embach, och Hertigen sjelf tog sitt högqvarter i Rathshof. 
Skansar uppbyggdes pä trenne sidor, och frän dessa öpp-
nade Svenskarne pä Juldagen "efter hallen Kyrketjenst" en 
häftig eld emot staden. Men Dorpats innevänare och be
sättningen under befäl af Henrik Ramel, "som de Svenskes 
störste fiende var bakom belägringen", försvarade sig tap-
pert och skulle sannolikt hällit ut i det längsta, om ej 
Ramel, illa särad, blifvit försatt i overksamhet. Han ef-
terträddes i befälet af Herman Wrangel, som var Svenskar
ne mindre obenägen och utan synnerlig svärighet af sin i 
Hertigens tjenst varande sväger. Reinhold Anrep, öfvertala-
des att uppgifva staden och slottet den 27 Dec. 1600. 
Wrangel med den Dorpatska adelsfanan, 300 man stark, 
trädde i Hertigens tjenst; Georg Schenking, en förnäm Po
lack, Rcinhold Anrep, Kaspar von Tiesenhausen m. fl. to-
gos tili fänga. Till Stäthällare i Dorpat förordnades Claes 
Mex (tili Rappefer), som dock "intet enskilt skulle för-
handla, företaga och besluta utan de andres Samtliga räd 
och betänkande, som öfver krigsfolket forordnade blifvit" 
och voro Arendt Bengtsson, Kasten Skade och Anders 
Styfward '). 

Samtidigt med dessa händelser eller just under jul-
dagarne hade en trupp Svenskar under befäl af'Maurits 
Wrangel, Johan Bengtsson, Jean de la Blanque m,. fl|., som 
af Hertigen voro utsända att bemäktiga sig nägra giunu o-
intagna fasta platser, anländt för Wenden. Besättningen 
der, endast 2—300 ryttare under Ludvig Weijers befäl, 
gjorde sig vid underrättelsen om den mer an fyradubbelt 
Starkare fiendens annalkande färdiga att öfvergifva staden. 
Svenskarne funno vid sin ankomst den lilla garnisonen upp-
ställd utanför stadsporten, der Weijers afsigt var "icke att 
släss, utan att komma fienden nägon kort tid att stanna" 
tili dess trossen, som blifvit sänd förut ät motsatta sidan 

1) Reg. Fullmakt för dem, som skola blifva Stäthällare pä Dorpt, 
dat. Fellin uti Jan. mänad 1601. 
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pä vagen tili Riga och Kokenhasen, hunnit nägorlunda i 
säkerhet. Svenskarne ansägo Weijers fätaliga ryttarskara 
allt för obetydlig för att dermed uppehälla sig och störtade 
om hvarandra in i staden, lemnande sina anförare och fa
nor nästan utan betäckning. Da Weijer markte oordningen 
bland Svenskarne gjorde han ett beslutsamt anfall och till
fogade dem en icke obetydlig förlust. Mänga nedhöggos 
och bland dem Jean de la Blanque, men ännu flera drunk-
nade da de öfver den blott svagt tillfrusna floden Aa sökte 
sin räddning i flykten. "Visserligen", skrifver Gyllenhielm, 
"hafver äfven här icke felat mandom och mod bland värt 
folk, men synderna, röfvande och skämmande med välds-
verkan pä de oskyldiga och värnlüsa fattiga undersäter, 
qvinnor och barn, hafver dem föttagit Guds välsignelse och 
segern emot fienden" •—• ett otvetydigt vittnesbörd, att icke 
ensamt Polackarne i detta krig gjorde sig skyldiga tili väld 
och grymheter emot landets innebyggare, utan att äfven de 
Svenska trupperne, i trots af alla Hertigens bemödanden 
att vidmakthälla ordning och krigstukt, föga gäfvo fienden 
efter i rofgirighet och rähet. 

Med Dorpats eröfring och "den nesliga flykten vid Wen
den" gick äret 1600 tili ända. Hertig Carl hade under de 
sista mänaderna ätskilliga ganger lätit antyda Sigismund 
och Polackarne sin böjelse för fred '). Huru allvarligt me
nade hans förslag i detta afseende varit lemna vi oafgjordt. 
De kunna i Ryska Zarens tvetydiga uppförande vid de den
na tid pägäende underhandlingarne med Hertigens sändebud 
finna en temmeligen antaglig förklaringsgrund '•). Säkert är 

1) Reg. Till Ständerne i Polen, d. 7 Oct.; Litterm ad Ordines Regni 
Polonije Magniijue Ducatus Lithuaniie, d. 26 Nov.; Till Konungen i Po
len d. 4 Dec. 1600. — Samtidigt förklarade Hertigen sin beredvillighet tili 
freds afslutande äfven i ett bref tili Päfven Clemens V I I I , som genom 
sin "nuncius in Polonia, Carolus Rongonus" (nb. = Rangone, jfr Ranke 
!. c. I I : 390.) för Hertigen uttalat sin önskan om fredens äterställande 
med Sigismund. Reg. Ad dementen Octavum Pontificem Romanum, d. 
10 Dec. 1600. 

2) Reg. Bij-instructioner (N:o 1 och 2) för sändebuden tili Ryssland, 

d. 8 Dec 1600. 
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i alla fall, att Polackarne icke nu mera an förut visade sig 
hägade att vid Hertigens framställningar fästa nägot afseende. 
Hun fortsatte derföre kriget utan afbrott och hade inom nä
gra mänader utsträckt sina eröfringar ända tili Düna. Frä-
gar man, med hvilka planer Konungen i Polen under heia 
denna tid egentligen sysselsatt sig, da han nästan helt och 
hallet lemnat Lifland och sina befälhafvare der utan und
sättning, sä är utan tvifvel det verkliga svaret att finna i 
Polska ständernas beslut pä riksdagen i Warschau 1600. 
Den tröge och obeslutsamme Sigismund künde pä egen band 
icke vidtaga nägra kraftigare ätgärder. Men Hertig Carls 
hastiga framgängar hade emedlertid hunnit bringa Polackarne 
pä andra tankar i afseende pä krigets betydelse äfven för de
ras eget land, och detta jemte det Katholska intressets mäkti
ga inflytande förmädde omsider de i Januari 1601 äter sam-
manträdande Polska ständerne tili mera beredvillighet att un
derstödja sin Konung emot hans segerrike farbroder. Kriget 
inträder härmed i ett nytt skitte, hvarunder Svenskarne o-
aktadt de kraftigaste ansträngningar inom kort sägo sina 
flesta eröfringar äter förlorade. Den allt mera vidtutseende 
kampen bragte öfver Lifland ett oerhördt elände ') och med-
förde äfven för Svenskarne bekymmer och bördor, hvilkas 
uthärdande föga skulle hafva uppvägts af krigets ändamäl, 
om detta endast äsyftat eröfringen och underkufvandet af 
nägra aflägsna och för det öfriga riket i mänga afseenden 
främmande provinser. 

1) Jfr Relation om Svenska krigedh i Lifland under Greff Johann af 
Nassau Dillenburg, som i handskrift finnes i Kongl. Riksarkivet och 
tryckt i Mittheil, aus der livl. Gesch. (VII : 88 ff.) under titel: Johann 
Textors von Hager Bericht über die Heerfahrt Johann des Mittlern, Gra
fen zu Nassau, nach Livland in den Jahren 1601 u, 1602, och sammö 
Hertigs bref tili sin styfmoder ibid. samt Nyenstädts Livläüd. Chronik i 
Monum. Livonia! I I : 113, Hjärn 1. c 391, 393 o. fl. 

R ä t t e l s e : Pag. 2. r. 7 nedifr. stär Palmsk., men bor vara Gel«. 






